
НІЧНА ПРОВОКАЦІЯ: 
ПОКИДЬКАМ НЕ 
ДАДУТЬ НАВ’ЯЗАТИ 
СВІЙ СЦЕНАРІЙ 

Уночі 29 березня у приміщення 
Генерального Консульства 

Республіки Польща в Луцьку, що на 
вулиці Дубнівській, вистрелили з 
ручного протитанкового гранатомета. 
На щастя, ніхто не постраждав. 
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ОБ’ЇЗДИВ ПІВСВІТУ НА ВІЗКУ

ВОЛИНЯНИН ПОСЕЛИВ 
НА ДАЧІ ДРАКОНА 

До дачного масиву Маяк, що в 
Луцьку, їдемо розбитою дорогою. 

Скутер, яким кермує майстер на усі руки 
59-річний Павло Андрикевич, щоразу 
підскакує на ямах. Будинок, де на 
даху оселився дракон, видно здалеку. 
Металевий звір яскраво блищить на 
сонці.

умілі руки

ДОМАШНІ ДІТИ: У ШЕПЕЛІ 
Є ВСЕ, КРІМ ДИТСАДКА

Шепельська сільська рада налічує 
три населені пункти – Шепель, 

Охотин та Заболотці. Загальна кількість 
людей – більш як вісім сотень. Звідси 
до Луцька – майже 20 кілометрів, тут 
мальовнича природа, хороші дороги, 
щойно відремонтована школа і гарний 
будинок культури, функціонують ФАПи. 
Немає лишень дитсадка.

НЕдитяча проблема
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Професійний 
фехтувальник 

Олексій Сундієв 
пройшов безліч 
випробувань на 
шляху до визнання. 
Cеред волинян він 
єдиний, хто підкорив 
Європу й піднявся на 
призовий п’єдестал 
поряд із чемпіонами 
світу.

Олег Твердохліб (позивний 
Сармат) носить із собою 
підкову сарматської 

доби, яку знайшов у вирві, куди 
двічі втрапив снаряд. Вважає 
ї ї талісманом і продавати не 
збирається. Утім Сарматом він 

був не завжди – більше звик до 
позивного Старшина. Півтора 
року лучанин добровольцем 
боровся за українську землю.
Про подвиги Сармата у війні 
за українську незалежність 
ширяться легенди, а ті, хто 

сидів разом з ним в окопах, 
без перебільшення кажуть, 
що все це – правда. А таких 
захисників, як Олег, ще 
потрібно пошукати.

23-Й ОКРУГ:23-Й ОКРУГ: ДЕСЯТКИ  ДЕСЯТКИ 
ЗВЕРНЕНЬ ДО НАРОДНОГО ЗВЕРНЕНЬ ДО НАРОДНОГО 
ДЕПУТАТА ІРИНИ ДЕПУТАТА ІРИНИ 
КОНСТАНКЕВИЧКОНСТАНКЕВИЧ
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САРМАТ.
БОЙОВИЙ КОМАНДИР-«АЙДАРІВЕЦЬ» – ПРО ЗАКУЛІССЯ ВІЙНИ

БИТВА ЗА 
ПРАВДУ

СТРАШНА ТРАВМА НЕ ЗЛАМАЛА ОЛЕКСІЯ СУНДІЄВА
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ІТАЛІЯ ПРИЗУПИНИТЬ 
ДІЮ ШЕНГЕНУ 
Італія запроваджує тимчасовий (з 
10 травня і до кінця весни) контроль на 
своїх кордонах. Це пов’язано з прове-
денням саміту «Великої сімки» на остро-
ві Сицилія, який відбудеться 26-27 трав-
ня. Очікується, що його відвідає близько 
20 тисяч гостей, повідомляє видання 
IL Messaggero. 

У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ – 
ВИБУХ У МЕТРО 
Генпрокуратура Росії офіційно визнала 
вибух у метро в Санкт-Петербурзі те-
рактом. За останніми даними, загинуло 
14 людей, 51 особа отримала поранен-
ня. Ще один пристрій знайшли на іншій 
станції, він не здетонував. 

ШОТЛАНДІЯ ПРОГОЛОСУЄ 
ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 
Парламент Шотландії прийняв пропози-
цію про повторний референдум про не-
залежність, повідомляє ВВС. Його запла-
новано на осінь 2018-го – весну 2019-го.

ПОЛЬЩА НЕ 
ФІНАНСУВАТИМЕ 
УРОЧИСТОСТІ ДО РІЧНИЦІ 
«ВІСЛИ» 
Польська влада відмовилася цьогоріч 
фінансувати пам’ятні урочистості до 
70-річчя операції «Вісла». Крім того, різ-
номанітні націоналістичні організації 
Польщі останнім часом активно вимага-
ють, аби рішення Сенату 1990 року про 
засудження операції «Вісла» скасували. 

У ПІВДЕННІЙ КОРЕЇ 
ЗААРЕШТУВАЛИ ЕКС-
ПРЕЗИДЕНТА 
Південнокорейський суд ухвалив рі-
шення про арешт відправленого у від-
ставку президента країни Пак Кин Хє. Як 
повідомляє Reuters, політика підозрю-
ють у причетності до корупційних схем. 
Раніше їй оголосили імпічмент. 

СЕРБИ ОБИРАЮТЬ 
ПРЕЗИДЕНТОМ «ДРУГА 
ПУТІНА» 
Відповідно до попередніх підрахунків, 
лідером президентських виборів став 
«друг Путіна» Александер Вучич, отри-
мавши понад 55% голосів у першому 
турі. 15% сербів проголосували за лібе-
рала Сашу Янковича, а близько 9% – за 
Люка Максимовича, повідомляє видан-
ня Deutsche Welle. 

У РОСІЇ – МІТИНГИ 
НЕЗГОДНИХ 
2 квітня у Москві знову зібрався антико-
рупційний мітинг. Поліція затримала що-
найменше 40 учасників акції, яку анон-
сували як прогулянку «нової опозиції». 
Тим часом лідер руху «Открытая Россия» 
Михайло Ходорковський назвав акцію 
2 квітня на Манежній площі «провокаці-
єю влади», оскільки не було оголошено 
ані організаторів, ані вимоги. 

ПОМЕР ПОЕТ ЄВТУШЕНКО 
Російському поету, письменнику та пуб-
ліцисту було 84 роки. Він помер у лікар-
ні в США, повідомляє «Еспресо». У Шта-
тах проживав з 1991 року. 

ШТОРМ В АВСТРАЛІЇ 
НАРОБИВ ЛИХА НА 
МІЛЬЯРД ДОЛАРІВ 
Східним узбережжям країни прокотив-
ся масштабний шторм «Деббі». Страхова 
рада Австралії припускає, що його на-
слідки обійдуться в мільярд австралій-
ських доларів. 

КАНАДА ХОЧЕ 
ЛЕГАЛІЗУВАТИ МАРИХУАНУ 
Канада може стати найбільшою розви-
неною державою, яка дозволила виро-
щування та вживання марихуани не в 
медичних цілях. Написання закону пла-
нують завершити до кінця квітня 2017 
року, а легалізувати легкий наркотик – з 
1 липня 2018 року.

КОМПАНІЯ ДЖОБСА – 
НАЙДОРОЖЧА В СВІТІ 
Найдорожчою публічною компанією 
світу є Apple – її капіталізацію оцінюють 
у 755 мільярдів доларів. На другій пози-
ції – Alphabet (Google) з капіталізацією у 
576 мільярдів доларів, пише Аin.ua.

світова хроніка

вогняна небезпека 

У ПЕРШІ ТЕПЛІ ВИХІДНІ – 13 ПОЖЕЖ 

армія

комуналка 

НА СЛУЖБУ 
ПРИЗВУТЬ 
340 БІЙЦІВ

ПЕРЕЛІК ВУЛИЦЬ ДЛЯ 
КАПРЕМОНТУ ОНОВИЛИ

корупція ГОЛОВА РАЙОНУ ПОГОРІВ НА ХАБАРІ

транспорт 

У ВОЛОДИМИРІ ВИРІШИЛИ НЕ ПОСПІШАТИ 
З ПІДНЯТТЯМ ЦІН НА МАРШРУТКИ

Любомльський район 

Оперативники 
Управління 
захисту економіки 

у Волинській області 
Нацполіції спільно з 
обласною прокуратурою 
затримали голову 
Любомльської районної 
держадміністрації 
Миколу Пархомука на 
хабарі в 2 тисячі доларів 
США. Про це повідомив 
глава МВС Арсен Аваков.

«Що посієш, те й пожнеш... 
2 тисячі «зелених» за землю. 
Скільки «врожаю» має прино-
сити земля – знав голова Лю-
бомльської районної державної 
адміністрації Микола Пархомук. 
Саме він і визначав, «скільки», – 
зазначив Аваков. 

Посадовцю інкримінують ви-

ма гання грошей за виділення 16 га 
землі в оренду терміном на 10 ро-
ків. При цьому сума орендної пла-
ти зменшувалася в кілька разів і 
виділялася за рахунок земель не-
витребуваних часток (паїв).

Як ідеться у повідомленні Ава-

кова, зустріч для оборудки була в 
кафе. Правоохоронці хочуть пе-
ревірити причетність посадовця 
й до інших аналогічних фактів ко-
рупційної діяльності. 

Як повідомляють у прес-служ бі 
прокуратури області, такі діяння (а 

це особливо тяжкий корупційний 
злочин) караються позбавленням 
волі на строк від 8 до 12 років з 
позбавленням права обіймати 
певні посади чи провадити певну 
діяльність на строк до трьох років 
із конфіскацією майна.

Нардеп Ігор Гузь пригадав 
голові облдержадміністрації Во-
лодимиру Гунчику, який і призна-
чив Пархомука, що того спочатку 
«оформили» радником голови 
ОДА, аби перевести на посаду 
голови. 

«Володя (Володимир Гунчик, – 
ВН) оточив себе хабарниками й 
баригами, які і його колись-таки 
потягнуть в буцегарню. Пере-
конаний, що краще Володі не в 
труну зі своїм шефом іти, а поки 
не пізно, просто на пенсію. І ба-
жано не тягнути з цим, бо час не-
певний, хто його знає...» – додав 
наостанок нардеп. 

колаж
 ВН

Волинь 

Попри численні застереження, волиняни й 
далі спалюють траву. Лише за 1-2 квітня 
на території області пожежники 
ліквідували 13 загорань посуші. Зокрема, 
біля річки Стир неподалік села Рованці 
Луцького району та обласного центру. 

Палили траву й на території парку 900-
річчя Луцька. Займання посуші відбулися у 
селищах Шацьк та Іваничі, а також поблизу 
сіл Шистів Володимир-Волинського району, 
Лище Луцького району,  Шменьки Ратнів-
ського району, Олександрія Ківерцівського 
району (0,2 га), селища Ратне та села Будяти-

чі Іваничівського району (0,03 га). Крім того, 
в місті Рожище горіла посуш у районі вулиці 
Набережної, а згодом ще одна пожежа посуші 
була зафіксована на вулиці Коте Шилокадзе. 
Усі загорання ліквідовано силами міськра-
йонних пожежно-рятувальних підрозділів. 
Імовірною причиною пожеж в усіх випадках 
стала необережність громадян із вогнем. По-
жежники закликають не вдаватися до випа-
лювання сухої трави, сміття. Такі небезпечні 
дії украй шкідливі для довкілля, а нерідко мо-
жуть призвести й до матеріальних збитків. За 
підпал передбачена відповідальність перед 
законом. 
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Луцьк 

Цьогоріч у Луцьку додатково 
відремонтують близько десяти вулиць. На 
це з бюджету планують виділити майже 17 
мільйонів гривень. 

Доповнення переліку об’єктів капітально-
го ремонту вулиць попередньо оприлюднив 
виконувач обов’язків міського голови Ігор По-
ліщук. Зокрема, йдеться про вул. Набережну 
(від вул. Яровиці до Ківерцівської), перехрес-
тя Набережної – Шевченка, Полонківську (від 
Корольова до межі міста), Окружну (від бульв. 
Дружби народів до вул. Мамсурова), просп. Ва-

силя Мойсея, вул. Героїв УПА (від вул. Селищної 
до межі міста), Ковельську (від вул. Шевченка 
до межі міста), Івана Франка (від буд. 4А до вул. 
Шевченка), вул. Паркову, Генерала Шухевича, 
перехрестя Ківерцівської – Карпенка-Карого, 
Чорновола – Карпенка-Карого – Задворецької. 

«Є вулиці, де ямковим ремонтом не обійдеть-
ся, там потрібен капітальний ремонт. Три-чотири 
тижні потрібно для того, аби виготовити ремонт-
ну документацію та провести тендерні проце-
дури. Тому в кінці травня – на початку червня 
поч нуть ремонтувати згадані вулиці», – зазначив 
Ігор Поліщук. 
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Волинь 

На Волині призову підлягають 340 
осіб. Із них – 230 до Збройних сил 
України, 90 – до Нацгвардії, 20 – 
до Державної спеціальної служби 
транспорту. 

Загалом у квітні-травні до Збройних 
сил України та інших військових форму-
вань для проходження строкової вій-
ськової служби буде відправлено більш 
як 14 тисяч осіб, йдеться у розпоряджен-
ні уряду. 

На проведення весняного призову 
планують витратити 46,5 млн гривень. Об-
сяг видатків на одного призовника стано-
вить 3 293 гривні 13 копійок, із них 3200 
гривень – для виплати грошової допомо-
ги громадянам України, які призиваються 
на строкову військову службу, та 93 гривні 
13 копійок –  для підготовки та проведен-
ня призову на строкову військову службу 
(без урахування коштів на харчування та 
перевезення громадян України).

Володимир-Волинський 

Пропозиція щодо підвищення тарифу на 
проїзд у громадському транспорті міста є 
необґрунтованою, повідомила заступник 
міського голови Володимира-Волинського 
Лариса Куликова. Після моніторингу 
пасажиропотоку цю думку підтвердили й 
перевізники.

У робочій групі працювало 16 осіб. Об-
стежили маршрутки на 11 напрямках (на інші 
маршрути, кажуть, забракло сил і часу). 

«Шкода, що так ніхто з активістів і не долу-
чився до цієї роботи. Щодо коефіцієнта паса-
жиромісткості, то загалом він перевищив той 
показник, який був заявлений у тарифах, однак 
в окремих випадках він був нижчим», – зазна-
чила Куликова.

Перевізники натомість висловили зауважен-
ня, що у період обстеження маршрутними таксі 
їздить значно більше пасажирів, ніж улітку. 

«Отож, розрахунковий тариф на перевезен-
ня пасажирів містом перевищує встановлений 
3 грн на трьох маршрутах (від 14 до 30 коп.). 
Обговорили з перевізниками питання щодо 

обґрунтування окремих складових тарифу та 
дійшли спільної думки – обґрунтовані підстави 
для підвищення тарифу щодо перевезення па-
сажирів містом до 3 грн 50 коп. відсутні», – за-
значила заступниця.

Тим часом органи Антимонопольного комі-
тету України досліджують питання щодо ситуа-
ції, яка склалася з самоусуненням відповідних 
державних адміністрацій щодо контролю за та-
рифами на перевезення пасажирів автомобіль-
ним транспортом загального користування на 
приміських та міжміських маршрутах. Ідеться у 
тому числі й про підвищення вартості проїзду в 
луцьких маршрутках. Тут, як відомо, з 1 квітня 
ціна становить 4 гривні. 

bug.org.ua

Палили траву й біля села 
Свидники Ковельського району

Посадовця взяли під варту з 
можливістю застави у 480 тис. грн

Роботи почнуться 
наприкінці весни

Ще раз пасажиропотік у маршрутках 
Володимира обстежать у липні 
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ЛЬВІВ ОТРИМАЄ РАХУНОК 
ЗА ВИКИНУТЕ СМІТТЯ 
На залишеній території колишнього хі-
мічного складу в Обухівському районі 
Київщини виявили завали львівського 
сміття, ще одна купа – безпосередньо в 
столиці. Місцеві готові утилізувати мот-
лох і виставити рахунок мерії Львова, 
пише «Обозреватель». А в самому місті 
Лева, аби привернути увагу до пробле-
ми, невідомі зносили сміття й викидали 
просто на проїжджу частину дороги, пе-
рекривши у такий спосіб рух.

ЗА НЕВЧАСНІ ДЕКЛАРАЦІЇ 
НЕ КАРАТИМУТЬ 
Національне агентство з питань запобі-
гання корупції обіцяє не карати тих, хто 
не встигне вчасно подати електронну 
декларацію через збої в роботі системи 
е-декларування, пише УНІАН. Причи-
ною проблем у системі е-декларування 
є перевантаження в пікові моменти.

ДОПОМОГА З БЕЗРОБІТТЯ 
ЗБІЛЬШИТЬСЯ 
З 1 квітня 2017 року мінімальний розмір 
допомоги з безробіття для застрахо-
ваних осіб  підвищується на 120 грн та 
складе 1280 грн, повідомили в Держав-
ній службі зайнятості. 

ГАРАНТУ ПОДОБАЄТЬСЯ, 
ЯК ПРАЦЮЄ ГЛАВА 
НАЦБАНКУ 
Робота глави НБУ Валерії Гонтаревої 
влаштовує коаліцію, уряд та Президен-
та, заявила представник Президента у 
ВР Ірина Луценко, передає Еспресо.TV. І 
попри чутки, вона поки що не написала 
заяву про звільнення. 

У ДУБНІ ВБИЛИ 
КАНДИДАТА В МЕРИ 
У місті Дубно Рівненської області став-
ся напад на адвоката – 43-річну Віту 
Шаблій. Від отриманих травм вона по-
мерла. Жінка раніше балотувалася на 
пост міського голови від ВО «Свобода». 
Її чоловіка В’ячеслава Чайку поранено, 
повідомляє «Рівне вечірнє». У вбивстві 
поліція підозрює працівника прокура-
тури Тернопільської області Ігоря Чайку. 
Конфлікт, ймовірно, виник на побутово-
му ґрунті. 

АБОНПЛАТУ ЗА ГАЗ 
ВІДТЕРМІНУЮТЬ 
Абонплати за газ для мешканців багато-
поверхівок, які користуються газовими 
плитами та мають централізоване опа-
лення, наразі не буде, повідомляє «ТСН.
ua». Під натиском політиків профільна 
комісія відтермінувала своє рішення 
доти, доки не знайде механізму компен-
сації.

ПРЕЗИДЕНТ У НЕБІ 
ОБІЙДЕТЬСЯ В 35 МЛН ГРН 
На нерегулярні авіаційні перевезення 
офіційних делегацій на чолі з Президен-
том України Петром Порошенком у 2017 
році витратять понад 35 млн гривень. 
Про це свідчать дані в системі держав-
них закупівель ProZorrо.

ФРАКЦІЮ БПП ОЧОЛИЛА 
ЛЮДИНА, ЯКУ ОХОРОНЯВ 
ТЕРОРИСТ БЄС 
Новообраний голова фракції БПП «Со-
лідарність» у Верховній Раді Артур Ге-
расимов 2012 програв вибори до ВР: не 
допомогли ні відвертий підкуп, ні силові 
методи. Охорону йому тоді забезпечу-
вав терорист самопроголошеної ДНР 
Ігор Безлер, відомий як Бєс. Герасимов 
це заперечує, а Безлер підтверджує, 
пише «Страна». А Герасимова на посаді 
представника Президента у Раді зміни-
ла дружина Генпрокурора Юрія Луцен-
ка Ірина. 

ОСВІТЯНАМ ОБІЦЯЮТЬ 
ПЛАТИТИ БІЛЬШЕ 
На 50% порівняно з 2016 роком з верес-
ня має підвищитися заробітна плата усіх 
педагогічних працівників, запевнила 
Міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

українська хронікаГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ МОЖУТЬ 
ВРЯТУВАТИ ГРОШІ ЄС 

негідники 

негода 

РЕЗОНАНС: 
НЕВІДОМІ В 
МАСКАХ УБИЛИ 
ЧОЛОВІКА

ВІТЕР ЗНІС ДАХ 
З ЛІКАРНІ

якість харчування 

новації 

СУМНІВНА МОЛОЧКА ДЛЯ ДІТЕЙ: 
ПОРУШИЛИ КРИМІНАЛ

РАЙЦЕНТР ТЕПЕР 
З ЕЛЕКТРОННИМИ ПЕТИЦІЯМ 

перспектива

кримінальна хроніка 

НАРКОТОРГОВЦЯ ЗЛОВИЛИ НА ГАРЯЧОМУ 

Луцьк 

Волинський обласний 
госпіталь ветеранів 
війни пройшов перший 

етап для отримання 
багатомільйонного 
гранту від ЄС на 
добудову приміщення та 
обладнання. 

Наступний етап – представ-
лення проект но-кошторисної до-
кументації для узгодження, втім у 
медзакладі потрібних на це гро-
шей немає. Про це йшлося під час 
засідання обласної постійної ко-
місії з питань соціального захис-
ту населення, охорони здоров’я, 
материнства та дитинства 29 бе-
резня. Як розповіла головний лі-
кар лікувально-профілактичного 
закладу «Волинський обласний 
госпіталь ветеранів війни» Тетя-
на Масікова, проект передбачає 
15 мільйонів гривень фінансу-

вання на будівництво та 3 міль-
йони гривень на обладнання.

«На виготовлення проектно-
кошторисної документації по-
трібно 300 тисяч гривень, і прошу 

їх виділити з обласного бюджету, 
аби ми отримали європейське 
фінансування на реабілітаційний 
заклад», – звернулася до членів 
комісії Масікова.

Як зауважив голова обласної 
спілки ветеранів Афганістану, 
депутат обласної ради Григорій 
Павлович (УКРОП), на сьогодні в 
області є близько 9 тисяч учасни-
ків АТО, і для багатьох із них реа-
білітація є життєво важливою.

«Я пригадую, коли ми повер-
талися з Афганістану, то жодної 
реабілітації не було, про це навіть 
не йшлося. Як наслідок, військові 
вчиняли самогубства, були час-
ті п’янки, наркоманія. Не можна 
цього допустити зараз», – закли-
кав Павлович.

Присутні члени засідання од-
ностайно підтримали звернення 
та ухвалили рішення рекомен-
дувати депутатам облради за-
твердити фінансування під час 
чергової сесії, яка відбудеться на-
прикінці квітня. 

m
ed36.com

Ківерці 
Із адміністративної будівлі 
Ківерцівської центральної районної 
лікарні 29 березня вітер зніс покрівлю. 
Голова Ківерцівської районної ради 
Григорій Недопад розповідає, що 
дах не був аварійним і не потребував 
навіть поточного ремонту.

«Площа покрівлі, яка зруйнована, – 
досить значна. За попередніми оцінка-
ми фахівців, її заміна обійдеться у понад 
400 тисяч гривень. Кошти на ремонт буде-
мо виділяти з вільних залишків районного 
бюджету. Для цього вже наступного тижня 
ми скликаємо позачергову сесію, адже це 
рішення мають ухвалити депутати. За 10 
днів плануємо полагодити дах», – зазна-
чив Недопад. 

Ковель 

Ковельські поліцейські на гарячому 
затримали 28-річного місцевого 
жителя, який торгував синтетичними 
наркотиками. Правопорушнику 
загрожує до 10 років позбавлення 
волі з конфіскацією майна, 
повідомили у прес-службі поліції. 

Молодик протягом тривалого часу 
розповсюджував психотропну речови-
ну – бупренорфін. Товар він реалізову-
вав наркозалежним, а також вживав сам. 
Операцію із затримання провели під час 

чергового продажу психотропа. Окрім 
цього, до рук правоохоронців потрапив 
і 43-річний житель Любомльського ра-
йону, який постачав компонент, що його 
використовують для підсилення дії пси-
хотропної речовини.

Під час обшуків житла фігурантів 
справи оперативники вилучили субі-
текс, канабіс, прекурсори, крадені речі, 
бурштин і гроші, здобуті злочинним 
шляхом. На рішення суду затримані че-
катимуть в ізоляторі тимчасового три-
мання. 

vl.npu.gov.ua

Рожищенський район 

Рожищенська міська рада ухвалила 
рішення про впровадження механізму 
електронних петицій, повідомляє 
прес-служба Асоціації підтримки та 
розвитку об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків та органів 
самоорганізації населення.

Тож кожен житель міста тепер може по-
дати електронну петицію або звернення. 
Для цього треба зареєструватися на сайті, 
подати текст. Упродовж двох днів у міськра-
ді перевіряють, чи дотримано правильне 
оформлення петиції, а потім ще упродовж 

трьох днів міський голова ухвалює рішення, 
оприлюднювати її чи дати на доопрацюван-
ня автору.

День опублікування петиції є датою по-
чатку збору підписів під нею. Для того аби 
рада розглянула петицію, під нею мають під-
писатися не менш ніж 100 осіб. Підписи зби-
рають упродовж 60 діб.

Підтриману потрібною кількістю голосів 
петицію розглядає орган влади упродовж 10 
днів. Непідтриману ігнорують.

До слова, зареєструвати і подати електро-
нну петицію до Рожищенської міської ради 
можна на сайті rayon.org.ua/registration. 

Любомль 
Пригода трапилася у Любомлі в 
ніч на 3 квітня на території одного 
з підприємств міста на вулиці 
Будівельників, повідомили у прес-
службі поліції Волині.

Невідомі в масках убили чоловіка – від 
отриманого поранення в голову під час 
стрілянини 40-річний житель смт Головне 
Любомльського району помер на місці. 
Без батька залишилося троє дітей. Ще двоє 
поранених – працівники підприємства, на 
території якого відбувалася стрілянина. У 
поліції відкрили кримінальне проваджен-
ня за статтею «Умисне вбивство». Право-
охоронці звертаються до всіх громадян, 
яким відома будь-яка інформація про 
інцидент зі стріляниною, повідомити за 
номером телефону 102 або звернутися в 
чергову частину любомльської поліції за 
номером (03377) 2-45-52.

Луцьк 
У рамках розслідування щодо 
продажу продукції неналежності 
якості поліцейські провели 10 обшуків 
та вилучили зразки продукції у 40 
садочках Луцька. Відкрито кримінальне 
провадження. 

За повідомленням обласної прокуратури, 
підозру у вчинені злочину поки ще нікому не 
повідомили. Втім у медіа була інформація, що 
обшуки стосувалися молочної продукції ПП 
Бояновського О. В., Бояновської Л. А., а також 
посадовців підприємства «ТД «Тиверія».

Начальник управління освіти Луцькради 
Олег Гребенюк, який за збігом обставин на час 
обшуків пішов у відпустку, стверджує, що жод-
них обшуків не було, мовляв, відбувалася зви-
чайна перевірка. А щодо неякісних продуктів 
харчування в ДНЗ, повідомив, що такі ситуації 
час до часу трапляються, але їх «вирішують».

«В управлінні освіти обшуків не було. Наго-
лошу, що документи в нас вивчають щороку по 
кілька разів, навіть таке було, що три-чотири 
рази на місяць. Це постійна та звична практика 

Три мільйони гривень планують 
передбачити на обладнання

Ділок мав спільника

вивчення документів щодо проведення тенде-
рів. Стосовно Бояновського та «ТД «Тиверія», 
то ці підприємці постачають нам молочну про-
дукцію. Я не спілкуюся з постачальниками про 
проведення тендерів, бо це заборонено зако-
ном, а лише контролюю, коли виникає питан-
ня щодо якості. Так, час до часу в нас бувають 
проблеми з якістю, але це питання вирішуєть-
ся. Якщо ж є кримінальне провадження по ко-
мусь із підприємців, то нас про це не інформу-
ють. Цього разу цікавилися з приводу сиру та 
масла», – прокоментував ситуацію Гребенюк.

xvatit.com
.ua
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маніпуляція чи помилка? 

упорядкували 

засліпило не по зубах 

  Борис ХВИЦЬ 
Луцький район 

  Підготувала 
Дарина ГОГОДЗА 
Луцьк

НІЧНА ПРОВОКАЦІЯ: ПОКИДЬКАМ НЕ 
ДАДУТЬ НАВ’ЯЗАТИ СВІЙ СЦЕНАРІЙ  

Сюрпризом для 
заборольського сільського 

голови Валерія Боярського 
стала несподівана заява 
Волинської обласної організації 
політичної партії Блоку Петра 
Порошенка «Солідарність», 
оприлюднена на офіційному 
сайті політсили. 

У заяві, зокрема, йдеться про те, 
що БПП висловлює підтримку Вале-
рію Боярському «на виборах у Забо-
рольську ОТГ».

«Наразі він чинний сільський 
голова у Заборолі. За короткий про-

У БПП «ПРИВЛАСНИЛИ» 
БЕЗПАРТІЙНОГО КАНДИДАТА 

Уночі 29 березня 
у приміщення 
Генерального 

Консульства Республіки 
Польща в Луцьку, що 
на вулиці Дубнівській, 
вистрелили з ручного 
протитанкового 
гранатомета. На щастя, 
ніхто не постраждав. 

Того ж дня зранку в сусідній 
Львівській області група, що налі-
чувала близько ста осіб, намагалася 
перекрити рух авто на трасі «Львів- 
Рава-Руська» з вимогою припинити 
«геноцид поляків в Україні». Обидві 
події пов’язують та називають про-
вокацією третьої сторони – Росії – 
для погіршення стосунків сусідніх 
держав. 

СЛІДИ ВЕДУТЬ ДО 
КРЕМЛЯ 

У Службі безпеки України певні, 
що це робота спецслужби Російської 
Федерації. 

«Протягом двох останніх місяців 
у всій Західній Україні ведуть про-
вокаційні дії: наруга над польськими 
пам’ятками, а тепер постріли по кон-
сульству. Такі дії вигідні російським 
провокаторам, аби похитнути друж-
ні стосунки України та Польщі», – за-
явив начальник управління СБУ у 
Волинській області Юрій Фелонюк.

Замовником провокацій назива-
ють лідера радикальної громадської 
організації «Наждак» Миколу Дуль-
ського. 

«Час і спoсіб прoведення ак-
цій свідчать прo кooрдинацію oбoх 
прoвoкацій з метoю загoстрення 
українськo-пoльських міждержав-
них стoсунків та oперативнoї 
oбста нoвки усередині держави», – 
повідом ляють в СБУ.

За даними силовиків, серед учас-
ників перекриття дoрoги на Львів-
щині був лише oдин етнічний пoляк. 
Усі інші – це абo підлітки, абo oсoби 
без пoстійнoгo місця прoживання, й 
усі вoни oтримували грoші за участь 
у перекритті руху. Правooхoрoнці 
затримали та дoпитали 92 учасників 
цієї прoвoкації.

Дульський нині перехoвується 
на теритoрії Росії. Його рoзшукують 
українські правooхoрoнці за пoгрoзу 
вбивства. За інфoрмацією радника 
міністра МВС, нарoднoгo депутата 
Анатoлія Геращенка, Дульський є при-
четним і дo нападу на гoлoву Україн-
ського інституту націoнальнoї пам’яті 
Вoлoдимира В’ятрoвича.

ЛУЦЬК МАЄ ВИКОНУВАЧА 
ОБОВ’ЯЗКІВ ГОЛОВИ 

ГУБЕРНАТОР НЕ 
БАЧИТЬ ВАД У РОБОТІ 
ЗЕМЕЛЬНИКА 

міжок часу зарекомендував себе як 
сильний лідер та хороший господар-
ник. Тож «Солідарність» висловлює 
підтримку достойному кандидату, 
який зможе зробити громаду успіш-
ною!» – зазначається на сайті.

Сам Валерій Федорович такою 
інформацією здивований. Він справ-
ді має намір брати участь у виборах 
на посаду сільського голови Забо-
рольської об’єднаної територіальної 
громади і вже офіційно зареєстрова-
ний як кандидат. Однак балотувати-
меться самовисуванцем. 

«Вважаю себе людиною аполітич-
ною. Не є членом жодної політичної 
партії. На сьогодні ще не ухвалив для 
себе рішення приєднатися до коман-

ди якоїсь політсили. Чи дадуть мені 
кредит довіри жителі Заборольської 
ОТГ, стане відомо вже за кілька тиж-
нів. Але саме думка людей, моїх одно-
сельчан стала для мене вирішальною 
щодо участі в теперішніх виборах», – 
зазначив він. 

Нагадаємо, що БПП «Солідар-
ність» не вперше вдається до подіб-
них «заяв». У грудні 2016 року на 
виборах у Прилісненській ОТГ поро-
шенківці заявили про те, що вітають 
із перемогою свого кандидата Ігоря 
Терещенка. Хоча, як запевняв остан-
ній, балотувався він на посаду голо-
ви за підтримки «Батьківщини». Тоді 
ж «білосередечні» також публічно 
привітали Терещенка з перемогою.

Луцьк 

Незважаючи на вимогу 
Волинської обласної ради 

звільнити керівника Головного 
управління Держгеокадастру 
у Волинській області Василя 
Василенка, голова Волинської 
облдержадміністрації 
Володимир Гунчик не має 
зауважень до його роботи. 

Про це стало відомо під час 
судового засідання у Волинсько-
му окружному адміністративному 
суді 29 березня.

Ще 2 лютого під час сесії де-
путати Волиньради підтримали 
звернення до міністра агрополіти-
ки Тараса Кутового із пропозицією 
звільнити Василя Василенка. Його 
звинувачували у дерибані земель-
них ділянок (у тому числі – з по-
кладами бурштину), лобіюванні 
інтересів сторонніх фірм та непро-
зорих кадрових призначеннях.

У відповідь посадовець по-
дав адміністративний позов до 
Волинської обласної ради з ви-
могою скасувати це рішення. На 
підтримку Василенка сторона за-
хисту використала лист Гунчика, в 
якому голова ОДА дає позитивну 
оцінку роботі керівника Держгео-
кадастру, оскільки «його повно-
важення виконуються на належ-
ному рівні».

Під належним виконанням 
обов’язків, мабуть, мається на 
увазі те, що за участю Василенка 
в 2013 році на території Жура-
вичівської сільради було надано 
154 га земель громадянам для 
ведення особистого селянського 

господарства, які в подальшому 
продали фірмам, власницею яких 
є іноземка, а це суперечить зако-
нодавству.

Уже 2016 року управління 
Василенка вирішило повторити 
оборудку, посприявши оформ-
ленню «липових» заяв на отри-
мання селянами 44 гектарів землі. 
Як з’ясувалося, людям заплатили, 
аби вони написали заяви. А за 
декого їх писали самі ділки. Лише 
завдяки розголосу в ЗМІ та актив-
ній позиції сільської голови Алли 
Гонтар, крадіжці землі вдалось 
запобігти: 21 жовтня 2016 року 
за фактом зловживання владою 
та службовим становищем пред-
ставниками Держгеокадастру в 
області було відкрито криміналь-
не провадження.

За тією ж схемою з успіхом 
отримували землю і у Володимир-
Волинському, Маневицькому ра-
йонах та поблизу Світязю.

Зважаючи на всі обставини, 
суд повністю відмовив Василю 
Василенку у вимогах скасувати 
рішення облради.

Луцьк

З 29 березня секретар Луцької міської ради 
Ігор Поліщук (УКРОП) виконує обов’язки місь-
кого голови, йдеться на сайті міськради. Під 
час чергової 21-ї сесії міської ради депутати 
підтримали проект рішення «Про дострокове 
припинення повноважень Луцького міського 
голови Романюка М. Я.». Документом обранці 
громади взяли до відома факт дострокового 
припинення повноважень луцького місько-
го голови Миколи Романюка у зв’язку з його 
смертю 3 лютого 2017 року.

Отже, згідно з чинним законодавством, з 29 березня секретар Луць-
кої міської ради Ігор Поліщук виконує обов’язки мера.

Відoмo, щo на місцевих вибoрах 
2015 рoку Микoла Дульський 
балoтувався на пoсаду мера Києва 
як самoвисуванець.

За даними єдинoгo державнoгo 
реєстру, ГO «Наждак» зареєстрoвано 
у жoвтні 2014 рoку в Києві. Серед 
заснoвників oрганізації – кияни Іри-
на Дульська, Oлександр Дульський 
та Oлексій Григoрчук, а такoж жи-
тель Запoріжжя Oлег Шеремет.

Після пострілу розглядали ще 
кілька версій, як-то хуліганство чи 
навіть помста за ненадану візу. 

ПРОВОКАЦІЯ 
ДЛЯ РОЗБРАТУ 

У Польщі події в Луцьку назвали 
терактом та провокацією. Марша-
лек сенату Станіслав Карчевський 
зазначив, що головна мета таких 
подій – розсварити та зіпсувати сто-
сунки між Польщею й Україною, пе-
редає його слова «ТСН.ua».  

Про те, що провокація має на 
меті посіяти розбрат, заявив і голова 
Волинської обласної ради Ігор Пали-
ця. Він засудив насильницькі дії та 
наголосив, що Польща була, є і буде 
стратегічним партнером та союзни-
ком України, а поляки завжди будуть 
близьким та братнім народом.

«Уже більш як чотири місяці ми 
ведемо перемовини та листування 
з представниками Посольства Рес-
публіки Польща в Україні щодо про-
ведення у Луцьку великого круглого 
столу за участі священиків, громад-
ського сектору, інтелектуальної елі-
ти, політичних та державних діячів 
з обох сторін. Мета цієї майбутньої 

Служба безпеки України 
звертається до громадян, 
які володіють корисною для 
слідства інформацією за 
фактом вибуху, та пропонує 
гарантовану винагороду 
в розмірі 25 тисяч гривень 
за достовірні дані, що 
посприяють у розкритті 
резонансного злочину, 
повідомляє прес-служба 
відомства. Громадян 
просять звертатися за 
контактним телефоном 
УСБУ у Волинській області 
097-791-19-11.

зустрічі-конференції – продемон-
струвати єдність і непохитність доб-
росусідських взаємовідносин й аж 
ніяк не намагання аналізувати не-
прості історичні події, що пов’язують 
наші народи. Переконаний, що ця 
зустріч неодмінно відбудеться, і ми 
покажемо нашу єдність усьому світу. 
Ми не дозволимо ніяким покидькам 
нав’язати чужі сценарії розвитку 
відносин між нашими державами. 
Певен, що любов переможе нена-
висть», – наголосив Ігор Палиця. 

Засудили згадані події і голова 
Волинської обласної державної ад-
міністрації Володимир Гунчик та де-
путатський корпус Луцької міської 
ради. У своєму зверненні, яке пере-
дали СБУ, МВС, обранці засуджують 
дії злочинців та просять у силовиків 
термінового розслідування. Копії 
звернення також надіслано поль-
ським містам-побратимам Луцька. 

Народний депутат від Волині 
Ірина Констанкевич зазначила: по-
при те, що Польща була першою, хто 
підтримав євроінтеграційні настрої 
України, передумови для погіршен-
ня дипломатичних відносин мали 
місце протягом останнього року. У 
цьому, переконана нардеп, зацікав-
лена третя сторона. 

«УКРОП наголошує на необхід-
ності провести попереджувальні за-
ходи, щоб унеможливити подібні ін-
циденти, оскільки вони призводять 
до незворотних наслідків. Україна 
перебуває в непростій ситуації у сфе-
рі міжнародної політики. Тому треба 
зробити все, щоб добрі партнерські 
стосунки між Україною та Польщею 
розвивалися й надалі», – зазначила 
вона.

У зв’язку із цими подіями, усі 
консульства в Україні на кілька днів 
припинили роботу, пов’язану з ви-
дачею віз, карт поляка тощо. Посол 
Польщі в Україні Ян Пєкло сказав, що 
консульства відкриють лише тоді, 
коли можна буде гарантувати без-
пеку працівників та клієнтів дипло-
матичних установ. По тому на сайті 
Генерального Консульства Республі-
ки Польща в Луцьку зазначили, що 
з 4 квітня вони відновили прийом 
заявників, громадян України і третіх 
держав у візових справах, з приводу 
карт поляка та інших.
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  Анастасія КОРЕЦЬКА
Камінь-Каширський, 
Любешівський райони

день з обранцем громади

Невиплата доплат до пенсій 
жителям чорнобильської 
зони, підключення 

електрокомунцікацій до нових 
житлових масивів, відсутність 
гарячого харчування у школах, 
нестача місць у садочках, 
незаконне вирубування лісів – 
із цими та багатьма 
іншими питаннями 31 березня 
звернулися громади Камінь-
Каширського та Любешівського 
районів до народного депутата 
України від УКРОПу Ірини 
Констанкевич. 

ГАРЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ 
ШКОЛЯРІВ ТА ПИТАННЯ 
ВИРУБУВАННЯ ЛІСІВ

Розпочався день депутата із зустрічі в 
Камінь-Каширській райдержадміністрації з її 
головою Валерієм Дунайчуком, головою рай-
ради Віктором Сусом, очільниками місцевих 
сільрад та начальниками управлінь райдерж-
адміністрації. 

Одне з найважливіших питань – гаряче 
харчування дітей у Любешівському, Камінь-
Каширському та Маневицькому районах, 
що належать до чорнобильської зони. Ірина 
Констанкевич розповіла, що звернулася до 
міністра соцполітики Андрія Реви. Це дало ре-
зультати і зрушило проблему з місця.

«Уже тричі зустрічалася з міністром щодо 
цього питання, також озвучила його під час 
звітування уряду. На сьогодні профільне мі-
ністерство надало відповідь, що вони вдві-
чі збільшать кошти на харчування дітей та 
відшкодують батькам гроші за період, коли 
школярі не харчувалися. Механізм, який вони 
запропонували для відшкодування, – монети-
зація. Проте це не влаштовує свідомих бать-
ків. Непокоїть такий підхід і соціальні служби, 
адже є частина сімей, які витратять ці кошти 
не на харчування дитини, а на інші потреби. 
Тому міністерство має до кінця вивчити питан-
ня, і на пленарному тижні ми далі продовжи-
мо його розгляд», – зазначила під час зустрічі 
в РДА Ірина Констанкевич. 

Також нардеп наголосила, що на 2017 рік 
процедуру організації харчування дітей не-
можливо змінити, але варто вже сьогодні на-
працювати механізм для 2018 року. 

Про те, що виплата компенсацій уже відбу-
вається, розповів начальник управління осві-
ти Камінь-Каширської РДА Максим Демидюк. 
Регулюється цей процес відповідно до старої 
постанови, а тому є різниця між нараховани-
ми коштами на одну дитину і розміром ком-
пенсації батькам. 

«Міністерство фінансів виділяє певну 
суму, а департамент соцполітики, по суті, ви-
конує просто механічну функцію – розподіляє 
ці гроші. Тому виходить, що нам перерахову-

ють кошти у розмірі 8 гривень на день на одну 
дитину для компенсації, а решта фінансів за-
лишаються у держбюджеті», – доповів началь-
ник управління. 

У результаті обговорень Ірина Констанке-
вич запропонувала Максиму Демидюку підго-
тувати пропозиції для Міністерства соціальної 
політики щодо подальшого механізму харчу-
вання дітей чорнобильської зони. 

Під час зустрічі підняли й питання лісу. 
Представники сільських рад району ствер-
джують, що чимало деревини вирубують і в за-
конний, і в браконьєрський способи. Найбіль-
ше людей турбує, що зі зникненням лісового 
покрову зникне джерело їхнього виживання, 
адже більшість поліських районів живуть саме 
із грибництва та ягідництва.

Натомість директор ДП «Камінь-Ка-
ширське лісове господарство» В’ячеслав 
Кузьмич каже, що дозвіл на вирубування лісу 
в разі розчищення території під індивідуальну 
забудову видають лише відповідно до довідки 
з сільської ради. На одного забудовника виді-
ляють не більш як 10 кубів деревини. 

Народний депутат розповіла, що цікави-
лася питанням лісових вирубок, оскільки ця 
проблема характерна не лише для 23-го окру-
гу, а й для усієї Волині.

«Усі площі під головні вирубки було спла-
новано заздалегідь, – зауважила Ірина Кон-
станкевич. – Київ розробляє план для місце-
вих лісництв на десять років наперед щодо 
цих вирубок, а тому, щоб вносити зміни, по-
трібно робити це на центральному рівні. За-
раз питання лісу у Верховній Раді розглядають 
радше як популістське, проте треба робити 
реальні дії, аби не залишитися з пусткою за-
мість зелених насаджень».

Щодо незаконного вирубування, то нар-
деп додала, що це мають контролювати на міс-
цях не лише відповідні органи, але й громада.

ТРИ ПРИМІЩЕННЯ 
ДИТСАДКА НЕ ВМІЩУЮТЬ 
УСІХ ДОШКІЛЬНЯТ

Після зустрічі у Камені-Каширському Ірина 
Констанкевич завітала до громади найбільшо-
го в області села Раків Ліс. Тут проживає май-
же 4000 людей, багато молодих сімей, а отже, 
й дітей дошкільного віку. У цьому селі постала 
проблема дитячого садка, з 400 дошкільнят 
його відвідує лише 153 дитини. 

Голова сільради Володимир Ніщик розпо-
вів, що групи ДНЗ розкидані по трьох різних 
приміщеннях. Сьогодні садочок передано на 
баланс районного бюджету, бо у сільському 
немає коштів його утримувати. 

«Багато проблем з ДНЗ постає тому, що 
дошкілля відійшло на другий план у держав-
ній політиці, – зауважила Ірина Мирославів-
на. – Зведення нового садочка може затяг-
нутися на багато років, оскільки це десятки 
мільйонів гривень. Найкращим варіантом 
буде реконструкція приміщення, яке є. Кошти 
на це можна залучити з державного фонду 
соціально-економічно розвитку та місцевих 
бюджетів».

Нардеп наголосила, що питання добудо-
ви дитсадочка має розпочинатися з районної 
ініціативи, після цього можна буде ініціювати 

залучення коштів з обласного та державного 
бюджетів. 

До слова, цього року з фонду соцеконому 
за сприяння Ірини Констанкевич буде виділе-
но 100 тисяч гривень для облаштування фут-
больного поля у селі Раків Ліс. 

Спільних зусиль потребує розв’язання ще 
однієї проблеми села – підключення електро-
енергії до нових масивів. Звівши нові будин-
ки, люди не можуть у них жити, бо провести 
електрокомунікації та підключити світло над-
звичайно дорого. За вимогами «Правил при-
єднання електроустановок до електричних 
мереж», громадяни мають із власної кишені 
оплатити вартість обладнання, підключення, а 
потім безплатно передати нові мережі на ба-
ланс «Волиньобленерго». 

Нардеп зазначила, що з цією проблемою 
вона знайома ще з травня 2016 року. «Річ у 
тому, що енергетика перебуває в приватних 
руках Ахметова, Фірташа, Бойка. Вони самі 
встановлюють правила. Ніхто не зважає на 
людей, – каже Ірина Констанкевич. – Закони 
у Верховній Раді ухвалюють відомо як. І для 
того, щоб їх було ухвалено, передусім потріб-
на політична воля Президента. На жаль, тут є 
сильне лобі, і волинського голосу в цих питан-
нях просто недостатньо. Поки єдиний вихід 
з цієї ситуації – це утворити кооператив і за 
співфінансування місцевих бюджетів, самих 
людей, також я долучуся, підключити електро-
енергію». 

Після загальної зустрічі люди мали можли-
вість також звернутися з особистими прохан-
нями до нардепа.

ЧОРНОБИЛЬСЬКІ ДОПЛАТИ 
ДО ПЕНСІЙ: МІФ ЧИ 
РЕАЛЬНІСТЬ?

Майже 30 кілометрів бездоріжжям – і нова 
зустріч вже у Любешівському районі в селі За-
лаззя. 

Зал будинку культури заповнений на 80% 
пенсіонерами. Найгостріше питання – кошти, 
які нарахували як доплату до пенсій жителям 
саме чорнобильської зони, але не виплачують. 

Жителька Залаззя Ганна Боровик розпо-
відає, що близько семи років тому декому ви-
платили ці кошти. Дехто звернувся в суд, який 
зобов’язав виплатити гроші й іншим пенсіоне-
рам, але цих доплат так ніхто й не отримав. Іри-
на Констанкевич раніше про проблему не чула, 
адже ніхто не звертався щодо цього питання. 

«Зараз потрібно передусім з’ясувати, чому 
кошти не виплачують, та систему їх нараху-
вання, – каже нардеп. – Я думаю, що ці доплати 
було заплановано, коли в бюджеті були кошти. 
Проте держава не може відмовлятися від сво-
їх зобов’язань і не виплатити цим людям обі-
цяне».

Депутат запропонувала написати звер-
нення на її ім’я, на основі якого вона подасть 
своє звернення і з’ясує, чому склалася така 
ситуація. 

Місцеві жителі також підняли проблему 
електроенергії. У Залаззі кооператив уже ство-
рили. Електрику підключили, але ціна її над-
звичайно висока – 2 гривні за кіловат. Такий та-
риф платять юридичні особи, а в Залаззі – сім’ї, 
які звели будинки у новому житловому масиві. 

Голова цього кооперативу пані Оксана 
розповідає, що 10 років тому любешівський 
земельний відділ погодив проект, але те-
пер не хоче його підписувати. Відповідно, 
«Волинь обленерго» не хоче брати на баланс 
лінії електропередач, оскільки вони розміще-
ні на території людських паїв. 

Ірина Констанкевич упевнена, що тут є по-
рушення.

«Схожа ситуація з відмовою «Волинь-
обленерго» приймати електромережі була у 
Маневицькому районі. Щоправда, там при-
чиною відмови був нібито поганий стан цих 
мереж. Тут же відмова скоріше є провиною не 
обленерго, а земельного відділу, який відмов-
ляється затверджувати проект розташування 
комунікацій. Обов’язково подам відповідні 
звернення, і ми з’ясуємо обставини цього пи-
тання», – наголосила нардеп.

Зверталися селяни й щодо заміни підлоги 
у шкільному спортзалі, грейдерування доро-
ги, ремонту пожежного депо, освітлення ву-
лиць та облаштування кабінету профілактич-
них щеплень. 

Варто зазначити, що минулого року із 
фонду соціально-економічного розвитку з 
ініціативи Ірини Констанкевич для ФАПу у 
Залаззі було придбано фотоколориметр (ме-
дичний апарат, який вимірює гемоглобін), а за 
сприяння Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
у місцевій ЗОШ обладнано ігровий майданчик 
та придбано музичний центр. 

КОЛГОСП, ЩО ЗАБОРГУВАВ 
ЛЮДЯМ ЧИМАЛІ ГРОШІ

У Бихові люди зібрались у будинку культу-
ри, зведеному ще в 50-х роках минулого сто-
ліття. Потреба в капітальному ремонті – оче-
видна. Тому сільський голова Сергій Андрусик 
почав саме з цього питання. 

Також у Бихові підняли тему доплат до 
пенсій, ремонту частини дороги від села до 
траси. 

Особливо гостро для цього села постала 
проблема виплати майнових паїв після розва-
лу місцевого колгоспу, який був одним із най-
більших у районі. 

Житель Бихова Михайло Березюк пропра-
цював у колгоспі 40 років. З травня 2015 року 
він звертається до нового власника, аби за-
брати свої кошти, але чоловікові пропонують 
лише 50% від передбаченого. Його підтрима-
ли й односельчани. 

Ірина Констанкевич зазначила, що з цього 
питання потрібно радитися з юристами, тож 
місцеві жителі склали звернення на ім’я пар-
ламентаря. На його основі Ірина Мирославів-
на подасть звернення у відповідні правоохо-
ронні органи. 

23-Й ОКРУГ: ДЕСЯТКИ ЗВЕРНЕНЬ 
ДО НАРОДНОГО ДЕПУТАТА 
ІРИНИ КОНСТАНКЕВИЧ

Кожного останнього тижня місяця Ірина 
Мирославівна зустрічається із жителями округу

Анастасія Корецька
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Щодня волиняни 
зіштовхуються 
з питаннями, 
які потребують 
знання законів. Як 

грамотно вийти зі 
складної ситуації, 

підказує професійний 
юрист із практичним 

досвідом, адвокат Віктор 
Бондаренко, який бере участь у 
некомерційному проекті «Запитай 
юриста» на сайті Інформаційного 
агентства «Волинські Новини». 
Поставити свої запитання ви 
можете на сайті, або ж надіслати 
на електронну адресу gazeta.
volynnews@gmail.com. 

«Четвертий рік живу в гурто-
житку при інституті (я студент). 
Укотре піднімають плату за 
проживання. Це законно? І не-

вже ціна проживання не фіксується з 
першого до четвертого курсу (на пері-
од бакалаврату, а потім нова ціна – на 
період магістратури)?»

Раніше це питання було врегульова-
но централізовано Міністерством освіти 
і науки України, Міністерством охоро-
ни здоров’я України та Міністерством 
фінансів України у спільному наказі від 
21.12.1998 № 453/362/260 «Про встанов-
лення граничного розміру плати за про-
живання в студентських гуртожитках». 
Однак на сьогодні реєстрацію цього на-
казу скасовано, і це питання – в компетен-
ції навчального закладу, якому належить 
гуртожиток. Для вивчення правомірності 
підняття плати за проживання в гуртожит-
ку вам слід проаналізувати локальні акти 
вишу, якими врегульовано це питання.

«Що потрібно робити, якщо 
я хочу відмовитися від част-
ки спадку на користь брата? 
Знаю, що потрібно написати 

відмову. Якщо наразі я проживаю в ін-
шому місті, чи можу таку відмову на-
діслати пош тою на адресу відкриття 
спадкової справи?»

Відразу зауважу, що ви можете відмо-
витися лише від спадкування всієї вашої 
частки, а не лише від частини спадщини, 
яка входить до вашої частки. Якщо ви пе-
ребуваєте в іншому місті, таку заяву слід 
посвідчити у місцевого нотаріуса й наді-
слати до нотаріуса, який веде спадкову 
справу.

«Мій колишній чоловік звіль-
нився з місця роботи, звідки 
сплачував аліменти згідно з ви-
конавчим провадженням, і ви-

їхав на заробітки. Виконавча служба, зі 
свого боку, не вжила жодних заходів із 
його розшуку. Яку заяву потрібно на-
писати, щоб його почали розшукувати? 
Чи треба буде ще раз писати заяву про 
стягнення аліментів та ще раз відкри-
вати виконавче провадження?»

Якщо виконавче провадження не за-
крите, то в такому випадку додаткових 
заяв про його відкриття писати не по-
трібно. Слід лише зажадати від держав-
ного виконавця, або щоб він встановив 
наявність у колишнього чоловіка в Укра-
їні якогось майна, наприклад, нерухомо-
го, і вжив заходів щодо звернення на ньо-
го стягнення для покриття аліментних 
зобов’язань, або щоб ініціював перед су-
дом питання про оголошення колишньо-
го чоловіка у розшук.

«Коханка одруженого чолові-
ка народила від нього дитину. 
Чи може вона офіційно офор-
мити на цього чоловіка бать-

ківство без відома дружини? Як дру-
жина може  дізнатися, чи оформлена 
дитина на її чоловіка?»

Коханка може оформити батьківство 
на народжену від цього чоловіка дити-
ну, якщо він не заперечує і підтвердить 
при реєстрації дитини, що є її батьком. А 
дружину про це спеціально ніхто із офі-
ційних державних органів повідомляти 
не буде. Зможе дізнатися, якщо їй про це 
хтось розповість.

  Віктор 
  БОНДАРЕНКО

запитай юриста

З КОДЕКСУ ПРО 
АДМІНІСТРАТИВНІ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Стаття 126. Керування 
транспортним засобом особою, 

яка не має при собі або не пред’явила 
для перевірки посвідчення водія 
відповідної категорії, реєстраційного 
документа на транспортний 
засіб, а також поліса (договору) 
обов’язкового страхування цивільно-
правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів 
(страхового сертифіката «Зелена 
картка») тягне за собою накладення 
штрафу в розмірі двадцяти п’яти 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. Тобто 425 гривень. З настанням теплої пори на 

волинські дороги виїхали 
скутеристи. Цей транспорт 
відносно доступний та 
полюбився молоді. Втім, як 
наголошують у патрульній 
поліції, правила дорожнього руху 
розповсюджуються на усіх його 
учасників, серед яких і скутеристи. 

Отож, відповідно до українського законо-
давства, скутери мають бути зареєстровані як 
транспортні засоби, а водій мусить мати по-
свідчення водія. 

Аби керувати скутером, який має двигун 
з робочим об’ємом до 50 куб. см або електро-
двигун потужністю до 4 кВт, потрібне посвід-
чення водія категорії «А1». Наявність інших 
категорій не дає права на керування скуте-
ром. Отримати таке посвідчення можна після 
проходження навчання з 16 років. 

Якщо ж ви їздите на скутері без прав, то це 
є правопорушенням, за це передбачена адмі-
ністративна відповідальність. 

Щодо реєстрації, то вона потрібна, якщо 

варто знати гроші

СКУТЕРИСТАМ ПРАВИЛА ПИСАНІ 

захист ДОПОМОГА ЮРИСТА – 
БЕЗПЛАТНО

Волинь

Безоплатна правова 
допомога – це 
юридична допомога, 

яку гарантує держава 
та яку повністю або 
частково надають 
за рахунок коштів 
державного бюджету, 
місцевих бюджетів та 
інших джерел.

Станом на сьогодні у Волин-
ській області ця мережа скла-
дається з Регіонального, трьох 
місцевих центрів та 14 бюро пра-
вової допомоги.

Регіональний центр із надан-
ня безоплатної вторинної право-
вої допомоги, який функціонує з 
1 січня 2013 року, забезпечує ад-
вокатський захист осіб у випад-
ках затримань у кримінальному 
та адміністративному порядку, 
осіб, стосовно яких обрано запо-
біжний захід у вигляді тримання 
під вартою, осіб, стосовно яких 
захисника залучає слідчий або 
прокурор чи за ухвалою суду, за-
суджених до покарання у вигляді 
обмеження чи позбавлення волі 
або тримання у дисциплінарному 
батальйоні військовослужбовців.

Місцеві центри з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги, які розпочали роботу 
з 1 липня 2015 року, забезпечу-
ють здійснення представництва 
інтересів осіб у судах, інших 
державних органах, органах міс-
цевого самоврядування, перед 
іншими особами в цивільних та 
адміністративних справах, а та-
кож таких, що стосуються захис-
ту прав та інтересів потерпілих 
і свідків у кримінальних прова-
дженнях.

Основна функція бюро пра-
вової допомоги, які запрацювали 
з 1 вересня 2016 року, – надання 
первинної правової допомоги 
(правової інформації, консуль-
тацій і роз’яснень із правових 

питань; складення заяв, скарг 
та інших документів правового 
характеру); забезпечення до-
ступу до електронних сервісів 
Міністерства юстиції України. Со-
ціально незахищені громадяни 
тут одночасно мають доступ і до 
безоплатної вторинної правової 
допомоги – складання процесу-
альних документів та представ-
ництва в суді.

Крім того, на сьогодні в об-
ласті функціонує 93 виїзні кон-
сультаційні пункти, у яких гро-

мадяни мають змогу отримати 
безоплатні правові консультації 
на території свого населеного 
пункту.

Отримати консультацію або 
роз’яснення з правових питань 
волиняни можуть також дистан-
ційно через інтернет за допо-
могою комп’ютерної програми 
Skype, яка дає можливість здійс-
нювати безплатні відео- та аудіо-
дзвінки.

Для тих, хто не має доступу до 
інтернету у власній оселі, на базі 

органів місцевого самоврядуван-
ня, центрів зайнятості, комуналь-
них установ, громадських орга-
нізацій, районних бібліотечних 
систем діє 44 дистанційні пункти 
доступу до безоплатної правової 
допомоги.

За 2016 рік до органів сис-
теми безоплатної правової до-
помоги в області звернулося 8,5 
тисячі громадян, які змогли отри-
мати відповіді на правові питан-
ня, що їх турбували.

Внутрішньо переміщеним 
особам, малозабезпеченим гро-
мадянам, людям з інвалідністю, 
учасникам АТО, ветеранам, пен-
сіонерам, дітям-сиротам та ді-
тям, позбавленим батьківського 
піклування, послуги адвоката 
оплачує держава.

Торік із системою БВПД об-
ласті на основі укладених кон-
трактів співпрацювало 76 адво-
катів. Близько 700 справ з-поміж 
тих, які розглядали в судах, мали 
позитивний результат для клієн-
тів.

Задля розширення доступу 
громадян до безоплатної право-
вої допомоги центри співпрацю-
ють з адвокатами, які надають 
правові послуги на основі pro 
bono, тобто добровільно і без 
оплати. Завдяки такій співпраці 
у громадян, які за законом не є 
суб’єктами права на безоплатну 
вторинну допомогу, однак потре-
бують її, з’являється можливіcть 
отримати адвокатські послуги на 
безоплатній основі.

Крім того, з липня 2016 року 
місцеві центри реалізовують пі-
лотний проект у сфері державної 
реєстрації громадських форму-
вань. За цей період було прийня-
то та опрацьовано більш як 300 
відповідних звернень громадян.

Усі види правових послуг, 
які надають фахівці мережі без-
оплатної правової допомоги, є 
безплатними для клієнтів.

транспортний засіб використовується на до-
рогах державного значення. 

«Найбільш поширеними порушеннями є 
керування у стані алкогольного, наркотично-
го чи іншого сп’яніння, керування без належ-
них документів (свідоцтва про реєстрацію т/з 
та посвідчення водія), керування без шолома. 
Окрім того, в Луцьку є прецеденти керуван-
ня мотоциклами/мопедами особами, які не 
досяг ли повноліття», – кажуть у патрульній 
поліції.

Цікаво, що за керування у стані сп’яніння 
такий транспортний засіб евакуюють на 
арештмайданчик. 

Загальні ж правила їзди на скутерах ви-
писано у Правилах дорожнього руху. Водій 
такого транспортного засобу зобов’язаний 
рухатися якомога ближче до правого краю 
проїжджої частини дороги та різко не манев-
рувати. Тож будьте взаємоввічливими на до-
розі й дотримуйтеся правил руху.

nikopol.net.ua

Волинь

Під час засідання обласного 
координаційного комітету сприяння 
зайнятості за участю представників 
влади, роботодавців та профспілок 
директор департаменту соцполітики 
ОДА Оксана Гобод повідомила, що в 
області – 454 переселенці з Автономної 
республіки Крим і майже п’ять тисяч з 
Донецької та Луганської областей. 

Найбільше з них оселилося в Луцьку 
(1780) та Ківерцівському районі (268). Що-
місяця внутрішньо переміщені особи, які 
потребують держпідтримки, отримують 
кошти на оплату житлово-комунальних по-
слуг та інші соцвиплати (сім’ї, де є інваліди, 
пенсіонери). З середини серпня минулого 
року органи соцзахисту цікавилися, чи не 
виїхали на окуповані території ці люди, 
отримуючи тут кошти. Тому на Волині пра-
цівники департаменту об’їжджали місця 
проживання внутрішньо переміщених 
осіб. Із 2020 актів, які було складено, 98% 
свідчили, що всі громадяни підтверджені.

Крім того, перевіряли доходи і матері-
альний стан сімей, які отримували допо-
могу від держави. Виявилося, дехто при-
ховував, що має житло на території інших 
областей або відкриті рахунки в банках із 
сумами понад 10 тисяч гривень. Це не да-
вало права на пільги й соцвиплати. Нині 
зафіксовано 17 осіб, які мали кошти на ра-
хунках, їм припинено виплати. Цим людям 
надміру виплатили 321 тисячу гривень, 
з яких лише 74 тисячі повернуто. Також є 
особи, які мають житло в інших регіонах. 
Там теж було переплачено кошти, з яких 
42% повернули торік і цього року чекають 
на повернення. Є й такі, хто судиться, бо 
приховав автомобілі, будинки.

СОЦВИПЛАТИ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ: 
ЧЕСНІ ТА НЕ ДУЖЕ

Регіональний центр з надання 
БВПД у Волинській області: м. Луцьк, 
вул. Дубнівська, 36, тел. (0332) 78-79-96.

Луцький МЦ з надання БВПД: м. Луцьк, 
вул. Прогресу, 7, тел. (0332) 77-07-17.

Володимир-Волинський МЦ з надання 
БВПД: м. Володимир-Волинський, 
вул. Устилузька, 19, тел. (03342) 3-80-11.

Ковельський МЦ з надання БВПД: 
м. Ковель, вул. Степана Бандери, 5, 
тел. (03352) 5-30-63.

Докладнішу інформацію про систему безоплатної 
правової допомоги Волинської області можна дізнатися 
на сайті volyn.legalaid.gov.ua/ua.
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Якщо ти задовольняєшся малим – ти багатий. Тільки душевне багатство дає щастя. Сократ
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НЕдитяча проблема

  Анна ВОЛОЩУК
Фото автора
Луцький район 

ДОМАШНІ ДІТИ: У ШЕПЕЛІ 
Є ВСЕ, КРІМ ДИТСАДКА 

«НА МЕЖІ» – соці аль но-
інформаційний проект
Інформаційне агентство 
«Волинські Новини» у 
партнерстві з Волинською 
обласною організацією 
політичної партії «Українське 
об’єднання патріотів – 
УКРОП» реалізовує соціаль-
но-інформаційний проект 
«НА МЕЖІ». 
Якщо у вашому селі чи 
місті є школа, дитячий 
садочок, амбулаторія, ФАП, 
клуб у неза до вільному 
стані, якщо ви втомилися 
оббивати пороги органів 
влади, розповідаючи про 
ці проблеми, якщо ваша 
громада опинилася на межі, 
зателефонуйте нам 
(099) 637-14-15.

Шепельська сільська 
рада налічує 
три населені 

пункти – Шепель, Охотин 
та Заболотці. Загальна 
кількість людей – більш 
як вісім сотень. Звідси 
до Луцька – майже 
20 кілометрів, тут 
мальовнича природа, 
хороші дороги, щойно 
відремонтована школа і 
гарний будинок культури, 
функціонують ФАПи. 
Немає лишень дитсадка.

ДИТСАДОК БУВ, 
ТА ЗАГУВ

Про величну історію Шепеля на-
гадують колони з обох боків дороги 
на в’їзді до села. Ми проїжджаємо їх 
і рухаємося в бік населеного пункту 
алеєю. Село нас приємно дивує чис-
тотою вулиць, охайністю будинків, 
асфальтованою дорогою та затиш-
ним приміщенням сільської ради, 
навколо якої шумлять сосни. 

З нами, журналістами, тими, хто 
вперше приїхав у це село, звично ві-
таються місцеві. Нас не бояться, не 
проводжають допитливими погля-
дами, а сприймають за своїх і навіть 
трохи дивуються з нашої цікавості. 

Ми прямуємо до сільської ради. 
Двоповерхове приміщення зустрі-
чає нас прохолодою стін. Відчуваєть-
ся: тут економлять бюджетні гроші. 
Десять градусів на термометрі – і 
опалення прикрутили. Керівник сіль-
ської ради – Леся Новосад. Жінка 
майже 40 років на посаді голови. Без 
зайвих передісторій розповідає: ро-
ків 20 тому дитсадок у селі працював, 
а потім його чомусь закрили. 

«У складі сільської ради три села, 
840 жителів, із яких 90 – дошкільня-
та, і жодного садочка. Найближчі 
дитсадки – в Заборолі й Торчині. 
Проте наших діток не беруть нікуди, 
бо скрізь і своїх вистачає. У Торчині 
взагалі критична ситуація з напов-
неністю. Тож мами змушені сидіти з 
діть ми вдома», – каже Леся Новосад.

Ми навіть розгубилися, почувши 
такі факти. Хто міг би подумати, що в 
сільраді аж дев’яносто дошкільнят! 
Тим часом Леся Степанівна прова-
дить: над розв’язанням проблеми з 
дитсадком почали працювати кіль-
ка років тому. Знайшли приміщен-
ня, розробили проект, навіть гроші 
отримали й тендери провели. Та фі-
нансування не дочекалися. 

«Вирішили під садочок рекон-
струювати колишню їдальню од-
ного підприємства. Вона в центрі 
села, дуже зручно діставатися буде. 
У 2013 році на це виділили мільйон 
гривень. При тому, що тоді кошто-
рисна вартість проекту складала 

трохи більш як три мільйони. Ми не 
встигли освоїти гроші, хоча і прове-
ли тендер. Ті кошти забрали... Між ін-
шим, документація є вся повністю – 
і на котельню, і на реконструкцію, 
виготовлено всі технічні докумен-
ти. Торік нам знову виділили міль-
йон гривень. Але запропонували: 
аби не проводити тендер, давати-
муть частинами. Ми актуалізували 
проект, бо ж ціни на будматеріали 
зросли. Нова кошторисна вартість – 
6 мільйонів 400 тисяч гривень. Але 
кошти дали знову не нам, а на ДНЗ 
в інший населений пункт», – розпо-
відає голова сільради.

Разом з тим, Лесю Новосад ди-
вують розцінки на реконструкцію 
готової будівлі під дитсадок. Упев-
нена, що за таку суму – більш як 
6 мільйонів – можна з нуля звести 
дошкільний заклад. 

«Тим більше, що у нас є підпри-
ємці, які готові допомогти придбати 
обладнання, меблі для діток. Дит-
садок – це єдине, чого нам у селі 
бракує. Бо ж дітки народжуються, а 
батьки змушені з ними вдома сиді-
ти. На роботу точно не підеш, поки 
вони маленькі. А старше покоління 
за непосидами і не вгледить», – пе-
реконана Леся Степанівна. 

До сільської ради підходять 
батьки діток. За хвилин п’ять біля 
будівлі збирається з десяток мо-
лодих мам. Більшість із них уже не 
застали садочка, який працював у 
Шепелі. А кому й пощастило туди 

ходити – то тільки в останній рік 
перед його закриттям. Усі вони од-
ноголосно запевняють: хочуть дит-
садок, проте вже не вірять у те, що 
його збудують.

«Не зможу навіть через рік-
два вийти на роботу, бо на руках 
п’ятимісячна донечка. Хочеться, 
щоб був садочок, щоб наші діти роз-
вивалися, вчилися, пізнавали щось 
нове. Зверталися з цією проб лемою 
разом із депутатами в районну раду 
й адміністрацію, проте немає ре-
зультату. А на будівництво чи навіть 
реконструкцію дитсадка в нашій 
сільраді таких коштів немає», – каже 
місцева жителька Оксана Козлов-
ська.

«Є бабуся, яка допомагає гля-
діти двох моїх дітей, але вона дуже 
поважного віку, їй це важко. А щоб 
возити в Луцьк чи Торчин, то й мови 
нема – автобуси їздять рідко. Пер-
ший рейс – о сьомій ранку. Дитину 
відправляти в такий час у садочок 
нереально – це ж треба ту малечу 
піднімати о шостій, – нарікає матір 
двох діток Марія Боднарчук. – Наші 
діти нічим не гірші за міських, і вони 
хочуть бути розумнішими, пізна-
вати щось, вчитися. Через брак 
спілкування малюки не згуртовані, 
не мають із ким навіть погратися. 
Старший син ніби і вчить щось, але 
одна справа навчатися в колективі, 
а інша – самостійно».

Ті ж діти, яких планують від-
давати в школу, за рік до навчання 

тільки ціна реконструкції у 6 міль-
йонів гривень. Знизують плечима: 
мовляв, чому така сума, якщо під-
ведено комунікації, є стіни і тери-
торія? Впевнені, що дешевше – таки 
будувати з нуля. 

Депутат Луцької районної ради 
від політичної партії «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП» Яна 
Гончарук каже: перспективи села – 
в об’єднанні у громаду. 

«Коли створиться об’єднана те-
риторіальна громада, вона отримає 
більші можливості у фінансовому 
плані, зможе сама розподіляти та 
контролювати бюджетні кошти. 
Тому впевнена, що в цього села, цієї 
громади є майбутнє. У Шепелі люди 
активні, тут завжди то концерти, то 
змагання. Село живе й гарне, і люди 
згуртовані, і хочуть працювати над 
його розбудовою», – переконана 
депутатка.

Її думку підтримує і депутат Во-
линської обласної ради від УКРОПу 
Ірина Вахович. Вона приїхала сюди 
як член бюджетної комісії облради, 
аби вивчити питання реконструкції 
приміщення під дитсадок. Дивуєть-
ся, що в селі є всі інфраструктурні 
об’єкти – і дороги, і сільрада, і клуб, 
і школа в гарному стані, а садочка 
немає.

«Коли почнуть надходити перші 
інвестиції в ОТГ, першочергово по-
трібно ставити питання реконструк-
ції дитячого садочка. Думаю, що й 
обласна рада долучиться до цього 
процесу та зможе навіть частину 
суми профінансувати з бюджету. 
Проте поки що продовжую вивчати 
питання, чи доцільно перероблю-
вати приміщення під садочок на цій 
ділянці. Бо реконструкція об’єкта 
коштує 6 мільйонів гривень. А тери-
торія, на якій розташоване колишнє 
приміщення їдальні, належить сіль-
раді. Тому, можливо, буде справді 
вигідніше тут збудувати новий са-
дочок. Це питання залагоджувати-
мемо разом із керівництвом ОТГ. 
Але обов’язково буду лобіювати 
його на всіх рівнях», – запевняє Іри-
на Вахович. 

«Коли буде об’єднана територі-
альна громада, стане більш імовір-
но, що в моєму рідному селі буде 
дитячий садочок. Це першочергова 
і нагальна потреба, яка болить нам 
уже кілька десятків років», – каже 
житель села Михайло Палюх. 

Гурт людей продовжує гаряче 
обговорювати тему об’єднання гро-
мад. Кажуть: тепер ОТГ – їхня єдина 
надія. Сподіваються, що громада 
отримає освітню субвенцію і почне 
самостійно заробляти. Тоді й знай-
дуться гроші на добудову дитсадка 
та на все інше. Селяни вірять: керів-
ник ОТГ, якого вони виберуть, їх по-
слухає, бо вони – єдина громада.

ходять у підготовчу групу. Вчителі 
мусять займатися з ними після уро-
ків, після 14-ї години. 

РЕКОНСТРУКЦІЯ 
ЧИ БУДІВНИЦТВО 
З НУЛЯ?

Нас ведуть оглянути приміщен-
ня, яке виділили для майбутнього 
дитячого садочка. Це невеличка бу-
дівля, зате прилегла територія – ве-
личезна. На гамір підходять старші 
жінки. Одна з них – колишня завіду-
вачка дитсадка, який давно закри-
ли, Наталія Семенюк.

«Той садок був колгоспним, – 
розповідає жінка. – Продукти бра-
ли в колгоспі, щось привозили з 
Луцька. Чому закрили? А невідомо. 
Приміщення продали, потім пере-
продали, те, що було всередині, все 
розкрали. А були і кухня, і пральня, і 
ліжечка, і посуд, усе було». 

У приміщенні колишньої їдаль-
ні, яку планують переобладнати під 
дитсадок, – три кімнати. Дві – більші, 
одна – маленька. Люди кажуть, що в 
тій, меншій, колись приймали особ-
ливих гостей з району чи області. 
Через те, що на дверях ґрати, в бу-
дівлі лишилися стояти електричне 
приладдя та коптильні. 

«Хоч зараз ставай і печи», – смі-
ються жінки.

 А ще тут є приміщення для 
холодильної камери, невеличкий 
склад. Крім того, підведено воду, ка-
налізацію і навіть газ. Людей дивує 

90 МАЛЮКІВ ЗМУШЕНІ ВИХОВУВАТИ МАМИ ТА БАБУСІ

Приміщення їдальні, яке збираються 
реконструювати для ДНЗ

Голова сільради Леся Новосад уже багато 
років хоче, щоб у селі запрацював садок

Михайло Палюх дитсадка в селі вже не застав
Ірина Вахович переконана, що облрада 
допоможе звести дошкільний заклад

Колись тут приймали VIP-гостей У приміщенні їдальні залишилася вся колишня техніка
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КАРТОПЛЯНІ КУЛЬКИ 
• 0,5 картоплі • 1 скл. борошна 
• 1 ст. ложка панірувальних сухарів 
• 0,5 скл. олії

ДЛЯ ФАРШУ: • 40 г сухих грибів 
• 1 цибулина • 1 ст. ложка олії 
• перець, сіль за смаком 

Картоплю натерти на дрібній тертці, 
додати борошно та сіль. Вимішати та зро-
бити кульки. Сухі гриби замочити у холод-
ній воді на 2-3 години, промити, відварити, 
нарізати й обсмажити в олії разом із по-
січеною цибулею. Кульки наповнити фар-
шем, обкачати в панірувальних сухарях та 
обсмажити. 

ГОРОХОВЕ ПЮРЕ 
ПО-УГОРСЬКИ
• 5 скл. води • 1 скл. гороху 
• 1 болгарська перчина 
• 1 морквина • 1 цибулина • олія 
• сіль, перець за смаком

Перед приготуванням горох треба 
замочити. Залити його двома склянками 
води й залишити набухати на три-чотири 
години. Після цього воду слід злити, а го-
рох залити трьома склянками води і по-
ставити на вогонь. Як тільки закипить, по-
солити і зменшити вогонь. Варити 50-60 
хвилин. 

Цибулю слід дрібно нарізати, моркву 
натерти на тертці, а перець нарізати со-
ломкою. Овочі обсмажити й додати в охо-
лоджене пюре.

пісне і смачне жіночі секрети

ШАВЛІЯ СПРИЯЄ 
ОМОЛОДЖЕННЮ 

  Вадим ПАНАФІДІН
Луцьк

комфортне житло

Нові підходи до 
будівництва 
житлового масиву 

застосували в Луцьку 
поблизу вулиць Львівської 
і Потебні. Поряд із 
ботанічним садом 
«Волинь» виростає новий 
житловий міні-масив.

За подібним принципом уже 
давно будують помешкання в Євро-
пі. Високий рівень комфорту сім’ям 
гарантує розвинена інфраструк-
тура, яка передбачає спортивний 
зал, міні-маркет, салон краси, ап-
теку, пральню, кафе, транспортну 
розв’язку, сад. Також працюватиме 
власна служба сервісу, яка стежи-
тиме за чистотою та справністю 
комунікацій. Не забули тут і про ще 
одне проблемне для Луцька питан-
ня – заклад для дошкільнят, тому 
збудують власний дитячий садок на 
70 місць, де обладнають інтелекту-
альний майданчик.

Унікальністю цього об’єкта ста-
не й те, що будівельна компанія «Ін-
вестор» зробить комплекс не гамір-
ним і багатолюдним. Це можливо 
завдяки тому, що площа земельної 
ділянки, на якій розташований жит-
ловий комплекс, – 5,6 га. Відповід-
но, показник густоти населення тут 
становитиме 314 жителів на гектар. 
Для порівняння, середній у Луць-
ку – 1000 мешканців на гектар. 

Лучанка Ліна Горошок вважає, 
що такий підхід до будівництва дає 
можливість створити ідеальне міс-
це для ідеального життя. 

«Про цю будову я дізналася від 
знайомої. Коли приїхала подиви-
тися, то перше, що мене приємно 

У ЛУЦЬКУ БУДУЮТЬ СУЧАСНУ 
ЄВРОПУ В ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТІЙ ЗОНІ

вразило, – місце. Порівняно з ін-
шими новобудовами, тут було так 
затишно й гарно, що одразу захоті-
лося лишитися. Тоді я поцікавилася 
матеріалами, з яких зводять багато-
поверхівки, бо це теж має велике 
значення для вибору оселі. Наголо-
шу: шукаючи домашнього затишку, 
варто не забувати й про авторитет 
забудовника, а «Інвестор» – це во-
линська компанія з досвідом. Ви-
рішили для дочки купити житло в 
подарунок й тепер рекомендуємо 
цього забудовника знайомим», – 
розповідає пані Ліна.

Мрії збуваються швидше із 
ЖК «Супернова», адже до 28 квітня 
діють великодні знижки. Відповід-
но, вартість одного квадратного 

метра – близько 11 тисяч гривень, 
що дає можливість зекономити до 
50 тисяч гривень на квартирі. 

«Ми йдемо до наших клієнтів, – 
каже керівник відділу продажів бу-
дівельної компанії «Інвестор» Вік-
торія Доманська. – Адже бажаємо їм 
лише найкращого, а сьогодні най-
ліпшу пропозицію дає ЖК «Супер-
нова». Відповідно, за розумну ціну 
можна придбати комфортне сімей-
не житло, тому пропонуємо дво- й 
трикімнатні квартири зі знижками. 
Більше того, допоки будівництво 
триває, у нас працюють дизайнери, 
які безплатно можуть втілити мрію 
кожного клієнта та внести зміни в 
його помешкання», – наголосила 
Вікторія.

Більше того, директор будівель-
ної компанії «Інвестор» Андрій Разу-
мовський зауважує, що на сьогодні 
ЖК «Супернова» є найбільш інвес-
тиційно привабливою забудовою в 
Луцьку.

«Житловий комплекс якісно від-
різняється від багатьох інших, адже 
роботи виконано за високими стан-
дартами. Відповідно, можна казати, 
що в Луцьку будуємо сучасну Європу 
із комфортом, який мають у Польщі 
чи Німеччині. Житловий комплекс 
«Супернова» – це рішення з розви-
неною інфраструктурою у форматі 
міні-мікрорайону. Ми подбали про 
комфорт, густота населення в нас 
буде втричі меншою, ніж середньо-
статистична у місті, подібного в об-

ласному центрі немає. Більше того, 
це найекологічніше місце в Луцьку, 
адже поряд парк, ботанічний сад, 
немає дороги біля будинків, тут лег-
ко дихати. Я вважаю, що досить уже 
будувати все підряд, адже рівень 
комфорту, який хочуть мати воли-
няни, зростає, і ми їм його даємо», – 
наголошує Разумовський.

Подібні комплекси вже є у Рівно-
му, Львові, Києві. Тепер ми матиме-
мо такий і в Луцьку.

Відділ продажу: 
м. Луцьк, вул. Цегельна, 28 
(р-н вулиці Потебні), 
тел. (096) 030-20-10. 

Ліцензія АЕ №640125 від 14 квітня 2015 року, 
видана ДАБІ України, наказ №13-Л 14.04.2015.

kviti-kviti.pp.ua

Це одна з головних лікарських 
рослин, що здатні загальмувати про-
цес старіння. У ній містяться природні 
речовини – рослинні гормони, які за 
складом дуже схожі з жіночим гор-
моном естрогеном. Ось чому 
після 35 років можна почати 
проводити регулярні курси 
омолодження. Три рази на рік 
протягом трьох тижнів потрібно 
щоранку пити настій шавлії. Готу-
ють його так: 1 чайну ложку трави 
залити склянкою окропу, почекати, 
поки настій охолоне, потім процідити 

й пити маленькими ковтками за 30-40 хвилин 
до сніданку. За бажанням у настій можна до-
давати мед або лимон. 

УМИВАННЯ 
МОЛОКОМ

Використовувати 
молоко для уми-
вання потрібно 
тим, хто має 
чутливу шкіру. 
Очищену шкіру 

обличчя слід вми-
вати розбавленим 

водою ледь теплим 
молоком. Якщо шкіра запалена, то 

варто додати в молоко замість води ли-
повий або ромашковий чай. Умившись, 

промокнути обличчя ватним тампоном і на-
нести на вологу шкіру зволожувальний крем.  

МОЛОЧНІ ВАННИ 
Розчинити у літрі гарячого молока неве-

лике горня меду і влити суміш у ванну. Вода 
у ній має мати температуру тіла, тобто 36-
37 градусів. Такі ванни треба приймати не 
менш як 15 хвилин. 

Можна зробити перед цим скраб із по-
ловини склянки густих вершків і 300 г роз-

тертої морської солі, аби підсилити вплив 
молока на шкіру. Важко дозволити собі 
цілу молочну ванну, а от ванночку для 

рук – цілком. Треба розмішати 1 ч. ложку 
меду в літрі молока. Це зробить шкіру рук 

м’якою та еластичною. Щоб підтримувати 
хороший результат, варто робити ванночки 
двічі на тиждень. 
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Той, хто сказав, що оранжевий – новий рожевий, серйозно хворий. Фільм «Білявка в законі»
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ВІВТОРОК 11 квітня
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.10, 07.10, 08.10 Ера 
бізнесу 06.20, 08.20 
АгроЕра 06.30 Золотий 
гусак 06.45, 07.45, 08.30 
Смакота 07.25, 23.00 На 
слуху 09.00 Ранок про 
Україну 09.35 Україна 
на смак 10.00 Лайфхак 
10.05, 18.50 Що там з 
Євробаченням? Блоги 
10.10, 18.10, 18.55 КЛІП 
учасника Євробачення-
2017 10.25 Т/с «Площа 
Берклі» 11.20 Д/ф «Одного 
разу, 60 років потому...» 
12.30 Суспільний 
університет 13.15 Уряд 
на зв’язку з громадянами 
14.00 Театральні сезони 
14.25 Спогади 15.20 
Телевистава «Наталка-
Полтавка» 17.20 Хто в 
домі хазяїн? 17.40 М/с 
«Книга джунглів» 18.15, 
01.20 Новинний блок 
19.00, 01.50 Культура 
19.20 Перший на селі 
19.55 Наші гроші 20.20, 
04.40 Про головне 
21.50 Т/с «На межі. Група 
«Антитерор» 22.50 З 
перших вуст 22.55 Вічне 
23.15 Підсумки 23.35 Від 
першої особи 02.10 Вікно 
в Америку 02.30 Вересень 
03.00 Д/ф «Сергій 
Корольов. Початок»

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.10 Зона ночі

04.35, 08.05 Т/с «Друзі»

05.50, 18.00 Абзац

06.43, 08.03 Kids Time

06.45 М/с «Сімейка 

Крудс»

10.50 Т/с «Сашко Таня»

16.00, 19.00 Серця трьох

21.00 Київ вдень та вночі

22.15 Х/ф «Полювання 

на колишню»

00.30 Х/ф «Диктатор»

НОВИЙ КАНАЛ
06.40, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.40 «Все буде смачно!»

10.40, 18.30 «За живе!»

11.55 «МастерШеф - 4»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «МастерШеф 

Діти - 2»

23.55 Т/с «Коли ми 

вдома»

01.15 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30 «Мультфільми»
10.00 «Розсміши коміка»
11.00 «Файна Юкрайна»
12.25 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
14.20, 20.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
15.20, 21.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
16.20, 23.00 Т/с «Лікар 

Хаус»
18.00 «Звана вечеря»
19.00 «Орел і Решка»
22.00 «КВН на БІС»
00.45 Т/с «Ти - моє життя»
02.10 «Нічне життя»

К1
06.10, 05.20 Агенти 

справедливості
07.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.10 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Заповіт 

принцеси»
23.30 Т/с «Закон і порядок: 

Злочинні наміри»
01.50 Х/ф «Бібліотекар: 

В пошуках списа долі»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20 Скарб.ua 08.10, 
12.50 Правила життя 
09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.50 Вомбат: 
таємне життя 11.50 
Повернення додому 
13.40 Містична Україна 
14.30 Брама часу 15.20 
Нові технології війни 
16.10, 20.50 Скарби зі 
сховищ 17.00 Тварини-
генії 18.00, 22.40 Загадки 
планети 19.00 Легенди 
карного розшуку 19.50 
Далеко і ще далі 23.40 
Бойова залізниця 00.30 
Підроблена історія 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 01.25 «ТСН»

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля - 2»
10.55, 12.20 «Міняю 

жінку - 7»
12.50 «Мольфар»
13.50 «Пробач мені, моя 

любове»
14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами 6»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Хороший 

хлопець»
22.00 «На ножах»
23.35, 01.40 Х/ф 

«Реквієм за вбивцею»
04.30 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

1+1

06.20, 13.15 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.10, 12.25, 21.00 Т/с 
«Кохання за законом»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.30 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 01.15, 05.10 
«Подробиці»

22.45 Т/с «Територія 
краси»

02.00 Док.проект 
«Україна: забута історія»

02.45 «Україна вражає»
03.10 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»

ІНТЕР

05.35, 20.20 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.00 Більше ніж правда
12.10, 13.05, 17.50 Т/с 

«Північний вітер»
13.25 Х/ф «Червона 

планета»
15.30, 16.10, 21.25 Т/с 

«Майор і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.20 Х/ф «Снайпер»
01.15 Т/с «Лас-Вегас-5»
02.40 Стоп-10
04.20 Студія Вашингтон
04.45 Дивитись усім!

ICTV

06.40 Це наше-це твоє 
06.50 Байдиківка 07.10 
М/с «Лис Микита» 07.25 
М/с «Шалені кролики. 
Вторгнення» 07.40 М/ф 
«Як козаки на весіллі 
гуляли» 08.00 Мультмікс 
09.25 М/с «Дора-
мандрівниця» 09.55 Х/ф 
«Шайбу, шайбу!» 11.25, 
17.50 Панянка-селянка 
12.25, 23.00 Найгірший 
водій країни 13.25, 20.00 
Готель Галіція 14.30, 
21.00 Одного разу під 
Полтавою 14.55 Т/с 
«Домашній арешт» 15.55, 
04.25 Віталька 16.50, 
00.55 Казки У Кіно 21.25, 
02.45 Країна У 00.00 
Розсміши коміка 01.25 
Шпілівілі 01.55 Теорія 
зради 

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок
07.30, 22.30 Час-Тіme
07.45 «Спорт для всіх»
08.10, 19.30, 00.25, 04.25 

«Із перших уст»
08.20 Крок назустріч
09.00 «Ранок «Нової Волині»
10.15 «Такти і факти»
11.10 Т/ц «У майстерні 

митця»
11.30 Тема дня
12.00 Т/ф «Світова арена 

Ірини Климець»
12.15 «Життя, як воно є...»
12.35 «Варто знати»
13.30 Т/ц «Твій дім»
13.45 «Актуальний репортаж»
14.05 Ретроспектива: «От 

і вся історія»
14.35 Т/ф «Кохаю однаково»
15.10, 04.30 Т/ц 

«Зроблено в Європі»
15.35 Т/ц «Мандри 

великим лугом»
16.00 Новини. День
16.30, 23.25 «Схід і Захід 

- разом!»
17.00 «Ми вас обирали»
17.20 Мультсеріал
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.40 «З добром у серці»
19.45 «Що каже священик?»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Луцький депутат» 

(А.Запотоцький)
21.35 «Тільки разом!» 

(дайджест)
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
22.55 Т/ф «Каїнова печать»
23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Що каже священик?»
01.25 Т/ц «Лінія здоров’я»
01.45 Т/ц «Історія без купюр»
02.15 «Актуальний репортаж»
02.35 Т/ф «Благодать у 

горизонті»
03.05 Т/ф «Світова марка 

патонівців»
03.35 «Музичний проспект»
03.45 Т/ц «Сам собі господар»
04.00 Новини. Підсумок. 

(сурдопереклад)
04.45 Т/ц «Мандри 

великим лугом»
05.15 Т/ц «Творчий портрет»
05.30 «Зустріч для вас»
06.00 «Волинська веселка»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00, 08.00, 18.45, 
21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.30, 08.30, 18.55, 
22.00, 00.30, 03.00 
Погода

07.35 Всім малятам-
трулялятам

07.50, 18.30, 20.30 
Вголос

08.35, 03.05 Феєрія 
мандрів

09.00 Захищеність
09.50 Добрий господар
10.00 Дайджест
10.30, 15.00 Бутік TV
12.00 Чарівна майстерня
12.30 Шляхами Волині
14.00 Євромакс
14.25, 03.20 Сад. Город. 

Квітник
14.40 Чоловічі розваги

АВЕРС 16.00 Т/с «Травма»
17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 Рандеву
18.00 Програма 

«Відкрита Біблія»
19.00 Т/с «Джентльмен»
19.50 Настав час
20.00 Т/с «У меншості»
20.40 Вечірня казочка
21.00 У фокусі Європа
22.05 Т/с «Травма»
23.00 Шляхами Волині
23.30 П/ф «Пасхальні 

переживання»
00.35 У фокусі Європа
02.00 МузейОк
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Командир корабля»
05.30 Музична скринька
06.00 Детонація
06.30 Мультсеріал 

«Острів Пахапахау»

06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 
05.10 Новини 06.15, 
08.15 АгроЕра 06.25 
Золотий гусак 06.45, 
08.25 Смакота 07.20, 
23.00 На слуху 08.35 
Паспортний сервіс 09.00 
Ранок про Україну 09.35 
Д/ф «Смарагди для 
Врубеля» 10.25 Турнір зі 
спортивної гімнастики 
«Ukraine International 
cup» 12.00 Чемпіонату 
України з півмарафону 
2017 12.30 Суспільний 
університет 13.15 Борхес 
14.00 Д/ф «На п’єдесталі 
вітрів Флоренції» 15.20 
Фольк-music 16.30 Твій 
дім-2 16.45, 02.10 Д/с 
«Національні парки 
Америки» 17.45 Вікно 
в Америку 18.10, 
18.55 КЛІП учасника 
Євробачення-2017 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 18.50 Що там з 
Євробаченням? Блоги 
19.00, 01.50 Новини. 
Культура 19.20 Перша 
шпальта 19.55 Вересень 
20.20, 04.40 Про головне 
21.30, 05.35 Новини. 
Спорт 21.50 Т/с «На межі. 
Група «Антитерор» 22.50 
З перших вуст 22.55 Вічне 
23.15 Підсумки 23.35 Від 
першої особи 03.05 Т/с 
«Острів любові» 

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 
01.15 «ТСН»

09.30 «Чотири весілля - 2»
10.55, 12.20 «Міняю 

жінку - 7»
12.50 «Мольфар»
13.50 «Пробач мені, моя 

любове»
14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами 6»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Хороший 

хлопець»
22.00 «Гроші»
23.15, 01.30 Х/ф 

«Екстрасенс»
04.45 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

06.20, 13.30 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20, 12.25 Т/с «Жереб 
долі»

15.20 «Чекай на мене»
18.00, 19.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.15, 05.10 

«Подробиці»
21.00 Т/с «Кохання за 

законом»
22.45 Т/с «Територія 

краси»
02.05 Док.проект 

«Україна: забута історія»
02.45 «Україна вражає»
03.10 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»

05.00 Служба розшуку 
дітей

05.05, 04.45 Дивитись 
усім!

05.55, 19.20 Надзвичайні 
новини

06.45 Факти тижня. 100 
хвилин

08.45, 12.45, 15.45, 04.25 
Факти

09.10 Спорт
09.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
10.10 Антизомбі
11.05, 13.10 Х/ф 

«Червона планета»
13.25, 16.10 Х/ф «Ван 

Хельсинг»
16.20 Х/ф «Білосніжка і 

мисливець»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Майор і магія»
22.30 Свобода слова
00.25 Х/ф «Сім’я смерті»
02.00 Небачене 

Євробачення
02.40 Т/с «Лас-Вегас-5»
03.20 Стоп-10

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с «Лис Микита»
07.25 М/с «Шалені 

кролики. Вторгнення»
07.40 М/ф «Як козаки 

мушкетерам 
допомагали»

08.00 Мультмікс
09.25 М/с «Дора-

мандрівниця»
09.55 Х/ф «Герцог»
11.25, 17.50 Панянка-

селянка
12.25, 23.00 Найгірший 

водій країни
13.25, 21.00 Одного разу 

під Полтавою
14.55 Т/с «Домашній 

арешт»
15.55, 04.25 Віталька
16.50, 00.55 Казки У Кіно
20.00 Готель Галіція
21.25, 02.45 Країна У
00.00 Розсміши коміка
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 «Волинський 
тиждень» 
(сурдопереклад)

07.30, 22.30 Час-Тіme
07.45, 19.40, 00.25, 04.25 

«Із перших уст»
08.00 Т/ц «Нотатки на 

глобусі»
08.15 Мультфільм
08.25, 21.05 Місто
09.00 «Ранок «Нової 

Волині» (дайджест)
10.20 Х/ф «Запорожець 

за Дунаєм»
12.00, 17.00 «Дитячий світ»
12.15 «Народна 

скарбниця» (вербовий 
кошик)

12.30 Т/ц «Хочу бути»
12.50, 01.20 «Фольк-music»
13.50 Т/ц «Історія без 

купюр»:«Волинь в 
Українській революції 
1917-1921 років»

14.30 «Студентський 
квиток»

14.55 «Такти і факти»
16.00 Новини. День
16.30, 22.50 Тема дня
17.15 «Кошик творчих ідей»
17.35 Мультфільм
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 «Дзвони Волині»
18.55 Служба розшуку дітей
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.45, 00.30 «Варто знати»
20.45 «Вечірня казка»
21.30 «Час країни»
22.00 Новини. Підсумок 

(сурдопереклад)
23.15 «Спорт для всіх»
23.50 «Хроніка війни»
02.35 Т/ф «Василь Стус. 

Феномен доби»
03.35 Т/ц «Києвотека»
04.00 Новини. Підсумок. 

(сурдопереклад)
04.30 «Музична весна на 

Першому»
05.10 «Реліквія з 

сімейного фотоальбому»
05.30 Т/ц «Живописна 

Сіверія»
06.00 Т/ц «Історія без 

купюр» (К. Арцеулов)
06.25 Т/ц «Музеї Волині»
06.40 «Волинська веселка»

07.15, 16.00 «Все буде 
добре!»

09.15 «Все буде смачно!»
10.10, 18.30 «За живе!»
11.40 Х/ф «Операція 

«И» та інші пригоди 
Шурика»

13.40 «Битва екстрасенсів 
16»

18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини»

20.00, 22.35, 01.30 
«Слідство ведуть 
екстрасенси»

23.35 «Давай поговоримо 
про секс 3»

03.25 «Найкраще на ТБ»

06.00 «Спеція»
07.30 «Мультфільми»
10.00 «Розсміши коміка»
11.00, 16.20 «Файна 

Юкрайна»
12.25 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
14.20, 20.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
15.20 «Орел і Решка. 

Ювілейний 2»
18.00 «Звана вечеря»
19.00 «Орел і Решка»
21.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
22.00 М/ф «Планета 51»
23.45 Т/с «Сонна Лощина»
01.20 Х/ф «Наречена з 

того світу»

05.40 Т/с «Друзі»
06.33, 08.03 Kids Time
06.35 М/ф «Сьомий гном»
08.05 Х/ф «Крабат - 

учень чаклуна»
10.20 Х/ф «Особливо 

небезпечна»
12.15 Х/ф «Страшилки»
14.15 Х/ф «Мисливці на 

відьом»
16.00 Ревізор Спешл
19.00 Ревізор Крамниці
21.00 Таємний агент
22.30 Таємний агент. 

Пост-шоу
00.15 Суперінтуїція
02.05 Небачене 

Євробачення
02.20 Служба розшуку дітей

06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною

07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00, 
01.20 Сьогодні

09.15 Зірковий шлях
10.50 Реальна містика
11.50 Х/ф 

«Сонцестояння»
13.50, 15.30 Т/с «Гірке 

щастя»
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Заповіт 

принцеси»
23.30 Х/ф «Бібліотекар: 

В пошуках списа долі»
02.15 Х/ф «Два квитки 

до Венеції»
05.20 Агенти справедливості

06.00 Бандитська Одеса 
07.20 Скарб.ua 08.10, 
12.40 Правила життя 
09.00, 00.30 Правда 
життя 10.00 Мистецтво 
виживання 10.50 Вомбат: 
таємне життя 11.50 
Повернення додому 
13.30 Містична Україна 
14.20 Брама часу 15.10 
Нові технології війни 
16.00, 20.50 Скарби зі 
сховищ 16.50 Тварини-
генії 17.50, 22.40 Загадки 
планети 18.50 Легенди 
карного розшуку 19.50 
Далеко і ще далі 21.40 
Вижити у Венесуелі 23.40 
Бойова залізниця 

ПОНЕДІЛОК 10 квітняUA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

1+1 ІНТЕР ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Огляд світових 
подій

07.30, 08.30, 18.55, 
22.00, 00.30, 03.00 
Погода

07.35 Всім малятам-
трулялятам

07.50, 16.50, 18.30, 
20.30 Вголос

08.00 У фокусі Європа
08.35, 03.05 Феєрія 

мандрів
09.00 15 республік
09.50 Добрий господар
10.00, 15.00 Бутік TV
12.00 Чарівна майстерня
12.30 Шляхами Волині
14.00 Зроблено в Ізраїлі
14.25, 03.30 Сад. Город. 

Квітник
14.40 Чоловічі розваги
16.00 Т/с «Травма»

АВЕРС 17.00 Дружболандія
17.20 Англійські Класи
17.30 Рандеву
18.00 Життя в цифрі
18.15, 02.00 МузейОк
18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На часі»
19.00 Захищеність
19.50 Настав час
20.00 Благодатна купель
20.40 Вечірня казочка
21.00 Дайджест
22.05 Т/с «Травма»
23.00 Шляхами Волині
23.30 П/ф «Пасхальні 

переживання»
00.35 Глобал 3000
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Доля Марини» 1
05.30 Музична скринька
06.00 Детонація
06.30 Мультсеріал 

«Острів Пахапахау»

Фільм «Екстрасенс»

23:15

kinopoisk.ru

Фільм «Полювання на колишню»

22:15

kino-teatr.ua

Фільм «Червона планета»

13:25

obnovi.com

МАРЕНИЧУ – ДОВІЧНА 
СТИПЕНДІЯ

Президент Петро Порошенко 
призначив довічну стипендію 

народному артисту України Валерію 
Мареничу.

Згідно з прези-
дентським указом, 
97 дія чів культури 
та мистецтва отри-
муватимуть дер-
жавні стипендії, 
зокрема десятьом 
особам призначе-
но довічні виплати, 
а 87-ми – дворічні. 
Серед них – четве-
ро волинян. Народ-
ний артист України 
Валерій Маренич 
отримуватиме довічну державну стипен-
дію. Ще двом Народним артистам Антоніні 
та Світлані Мареничам, а також письменни-
ку, заслуженому діячеві мистецтв України, 
лауреату Національної премії імені Тараса 
Шевченка Василю Слапчуку призначено 
дворічні виплати.

визнання

viche.lutsk.ua



www.volynnews.com
Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й Суші. Саме так мене називала дружина. Холодний, як риба. Фільм «Той, хто біжить по лезу»

ТЕЛЕПРОГРАМА10 www.volynnews.com№ 13 (61)  6 квітня 2017 року

СЕРЕДА 12 квітня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 05.10 
Новини 06.15, 08.15 
АгроЕра 06.25 Золотий 
гусак 06.45, 07.45, 08.25 
Смакота 07.20, 23.00 На 
слуху 09.00 Ранок про 
Україну 09.35 Україна 
на смак 10.00 Лайфхак 
10.05, 18.50 Що там з 
Євробаченням? Блоги 
10.10, 18.10, 18.55 КЛІП 
учасника Євробачення-
2017 10.20 Д/ф «Справа 
«божевільного». 
А.Ведель» 11.00 
Засідання Кабінету 
Міністрів України 
13.15 Наші гроші 
14.00 На гостину до 
Івана Поповича 15.20 
Світло 16.00 Мистецькі 
історії 16.30 Т/с «Лінія 
захисту» 17.20 Школа 
Мері Поппінс 17.40 М/с 
«Книга джунглів» 18.15 
Новинний блок 19.00, 
01.50 Новини. Культура 
19.20 Т/с «Доньки Єви» 
19.55 Слідство. Інфо 
20.20 Про головне 21.30 
Спорт 21.50 Т/с «На межі. 
Група «Антитерор» 22.40 
Мегалот 22.55, 05.50 
Вічне 23.15 Підсумки 
23.35 Від першої особи 
02.05 Д/ф «Архип 
Люлька» 02.55 Віра. 
Надія. Любов 03.50 Д/ф 
«Микола Рушковський» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.30 Зона ночі
04.35, 08.05 Т/с «Друзі»
05.50, 18.00 Абзац
06.43, 08.03 Kids Time
06.45 М/с «Сімейка 

Крудс»
10.50 Т/с «Щасливі 

разом»
16.00, 19.00 Від пацанки 

до панянки
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Х/ф «Не жартуйте 

з Зоханом»
00.10 Х/ф «Інтерв’ю»
02.25 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.40, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.40 «Все буде смачно!»

09.35, 18.30 «За живе!»

10.55 «МастерШеф - 4»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

19.55, 22.45 «МастерШеф 

Діти - 2»

23.30 Т/с «Коли ми 

вдома»

01.00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 

Нова історія»
06.00 «Спеція»
07.30 «Мультфільми»
10.00 «Розсміши коміка»
11.00 «Файна Юкрайна»
12.25 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
14.20, 20.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
15.20, 21.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
16.20, 23.00 Т/с «Лікар 

Хаус»
18.00 «Звана вечеря»
19.00 «Орел і Решка»
22.00 «КВН на БІС»
00.45 Т/с «Ти - моє життя»
02.20 «Нічне життя»

К1
06.10, 05.20 Агенти 

справедливості
07.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
07.15, 08.15 Ранок з 

Україною
09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.10 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Заповіт 

принцеси»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
07.20 Скарб.ua 08.10, 
12.50 Правила життя 
09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.50, 17.00 
Тварини-генії 11.50 
Повернення додому 
13.40 Містична Україна 
14.30 Брама часу 
15.20, 23.40 Бойова 
залізниця 16.10, 20.50 
Скарби зі сховищ 
18.00, 22.40 Загадки 
планети 19.00 Легенди 
карного розшуку 19.50 
Далеко і ще далі 00.30 
Бандитський Київ 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 01.45 «ТСН»

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля - 2»
10.55, 12.20 «Міняю 

жінку - 7»
12.50 «Мольфар»
13.50 «Пробач мені, моя 

любове»
14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами 6»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Хороший 

хлопець»
22.00 «Одруження 

наосліп 3»
23.35, 02.00 Х/ф 

«Капоте»
05.00 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

06.20, 13.15 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай одружимося»
11.10, 12.25, 21.00 Т/с 

«Кохання за законом»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 01.15, 05.10 
«Подробиці»

22.45 Т/с «Територія 
краси»

02.00 Док.проект 
«Україна: забута історія»

02.45 «Україна вражає»
03.10 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.35, 10.05 
Громадянська оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.40 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.55 Більше ніж правда
12.10, 13.05, 17.50 Т/с 

«Північний вітер»
13.30 Х/ф «Снайпер»
15.30, 16.10 Т/с «Майор 

і магія»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Пес-2»
23.25 Х/ф «Снайпер-2»
01.10 Т/с «Лас-Вегас-5»
02.35 Стоп-10
04.35 Студія Вашингтон

ICTV

06.40 Це наше-це твоє 
06.50 Байдиківка 07.10 
М/с «Лис Микита» 07.25 
М/с «Шалені кролики» 
07.40 М/ф «Як козаки 
наречених виручали» 
08.00 Мультмікс 09.25 
М/с «Дора-мандрівниця» 
09.55 Х/ф «Нічна 
тусовка» 11.25, 17.50 
Панянка-селянка 12.25, 
23.00 Найгірший водій 
країни 13.25, 20.00 
Готель Галіція 14.30, 
21.00 Одного разу під 
Полтавою 14.55 Т/с 
«Домашній арешт» 15.55, 
04.25 Віталька 16.50, 
00.55 Казки У Кіно 21.25, 
02.45 Країна У 00.00 
Розсміши коміка 01.25 
Шпілівілі 01.55 Теорія 
зради 

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55, 19.30, 00.25, 04.25 

«Із перших уст»
08.00 «Луцький депутат»
08.20 «Манівцями»
08.35 «Волинська веселка»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.15 Т/ц «Напам’ять»
10.30 «Закохана в небо»
11.00 «Історія рідного 

краю» (музей Корольова)
11.30 «Схід і Захід - разом!»
12.00 «Тільки разом!» 

(дайджест)
12.30 «Що каже священик?»
13.30 Т/ц «Незвідане 

Закарпаття»
14.00 «Ми Вас обирали»
14.20 Ретроспектива: 

«Історія без купюр» 
15.00 Т/ц «Остання 

барикада»
16.00 Новини. День
16.30, 23.25 Тема дня
17.00 «Дитячий світ»
17.15 Т/ц «Зроблено в 

Європі»
17.45 «Казки Сашка 

Лірника»
18.00 «Кошик творчих ідей»
18.20 Т/ц «Як це було»
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.45, 00.30 «Влада 

громади»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Народний контроль»
21.30 «Час країни»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.30 «Час-Time»
22.55 Т/ц «Наодинці з усіма»
23.50 «Хроніка війни»
01.20 Балет «Жар-птиця»
02.10 Вистава «Катерина»
03.05 Т/ф «Олександр 

Колодій: «Мішень 
чемпіона»

03.35 Т/ц «Незвідане 
Закарпаття»

04.30 Т/ц «Роки і долі»
05.00 «Музичний проспект»
05.30 Т/ц «Історія 

без купюр» (ікона 
«Страшний суд»)

06.00 Т/ц «Музеї Волині»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00, 08.00, 18.45, 
21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.30, 08.30, 18.55, 
22.00, 00.30, 03.00 
Погода

07.35 Всім малятам-
трулялятам

07.50, 18.30, 20.30 
Вголос

08.35 У фокусі Європа
09.00 Т/с «Джентльмен»
09.50 Добрий господар
10.00, 15.00 Бутік TV
12.00 Чарівна майстерня
12.30 Шляхами Волині
14.00 Т/с «У меншості»
14.30, 03.30 Сад. Город. 

Квітник
14.45 Чоловічі розваги
16.00 Т/с «Травма»

АВЕРС 17.00 Дружболандія
17.20 Англійські КЛАСи
17.30 Рандеву
18.00 Твій дім
19.00 Т/с «Джентльмен»
19.50 Настав час
20.00 Т/с «У меншості»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Євромакс
22.05 Т/с «Травма»
23.00 Шляхами Волині
23.30 П/ф «Пасхальні 

переживання»
00.35 Завтра-сьогодні
02.00 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Богдан 
Хмельницький»

05.30 Музична скринька
06.00 Детонація
06.30 Мультсеріал 

«Острів Пахапахау»

ЧЕТВЕР 13 квітня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00 
Новини 06.20, 08.20 
АгроЕра 06.30 Золотий 
гусак 06.45, 07.45, 08.30 
Смакота 07.25, 23.00 На 
слуху 09.00 Ранок про 
Україну 09.35 Україна 
на смак 10.00 Лайфхак 
10.05, 18.10, 18.55 КЛІП 
учасника Євробачення-
2017 10.10, 18.50 Що 
там з Євробаченням? 
Блоги 10.25 Т/с «Площа 
Берклі» 11.15, 16.30 Т/с 
«Лінія захисту» 12.05, 
16.20 Д/с «Південна 
Корея сьогодні» 12.15 
Суспільний університет 
12.40, 21.30 Спорт 13.15 
Слідство. Інфо 14.05 
Д/ф «Герой не нашого 
часу. Юрій Мажуга» 
15.20 Надвечір’я. Долі 
17.15 Казки Лірника 
Сашка 17.35 М/с «Книга 
джунглів» 18.15, 01.20 
Новинний блок 19.00, 
01.50 Новини. Культура 
19.20 Т/с «Доньки Єви» 
19.55 «Схеми» 20.20, 
04.40 Про головне 
21.50 Т/с «На межі. Група 
«Антитерор» 22.50 З 
перших вуст 22.55, 05.50 
Вічне 23.15 Підсумки 
02.05 На гостину до Івана 
Поповича 02.55 Д/ф 
«Світ Максима» 03.45 Д/ф 
«Арабески Гоголя» 

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 02.05 Зона ночі
04.35, 08.05 Т/с «Друзі»
05.50, 18.00 Абзац
06.43, 08.03 Kids Time
06.45 М/с «Сімейка 

Крудс»
10.50 Т/с «Щасливі 

разом»
16.00, 19.00 Хто зверху?
21.00 Київ вдень та вночі
22.00 Х/ф 

«Куленепробивний»
00.00 Х/ф «Залізна 

башка»
02.00 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
06.50, 16.00 «Все буде 

добре!»

08.50 «Все буде смачно!»

10.40, 18.30 «За живе!»

12.00 «МастерШеф - 4»

18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»

20.00, 22.45 «Я 

соромлюсь свого тіла 4»

00.00 «Один за всіх»

01.10 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя»
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30 «Мультфільми»
10.00 «Розсміши коміка»
11.00 «Файна Юкрайна»
12.25 «Орел і Решка. 

Шопінг 2016»
14.20, 20.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
15.20, 21.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
16.20, 23.00 Т/с «Лікар 

Хаус»
18.00 «Звана вечеря»
19.00 «Орел і Решка»
22.00 «КВН на БІС»
00.45 Т/с «Ти - моє життя»
02.20 «Нічне життя»

К1
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
02.40 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.10 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Заповіт 

принцеси»
23.30 Т/с «Закон і 

порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ 
07.20 Аджимушкай 
08.10, 12.50 Правила 
життя 09.00 Правда 
життя 10.00 Вижити у 
Венесуелі 10.50 Тварини-
генії 11.50 Пустелі: 
життя на межі 13.40, 
00.30 Містична Україна 
14.30 Брама часу 15.20, 
23.40 Бойова залізниця 
16.10, 20.50 Скарби зі 
сховищ 17.00 Вомбат: 
таємне життя 18.00, 
22.40 Загадки планети 
19.00 Легенди карного 
розшуку 19.50 Далеко і 
ще далі 21.40 Мистецтво 
виживання 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 00.30 «ТСН»

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля - 2»
10.55, 12.20 «Міняю 

жінку - 7»
12.50 «Мольфар»
13.50 «Пробач мені, моя 

любове»
14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами 6»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Хороший 

хлопець»
22.00 «Чотири весілля 6»
23.00 «Право на владу 

2017»
00.45 «Вечірній Київ »
04.45 «Ескімоска - 2: 

пригоди в Арктиці»

06.20, 13.15 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай одружимося»
11.10, 12.25, 21.00 Т/с 

«Кохання за законом»
15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.25 

Ток-шоу «Стосується 
кожного»

20.00, 01.15, 05.10 
«Подробиці»

22.45 Т/с «Територія 
краси»

02.05 Док.проект 
«Україна: забута історія»

02.50 «Україна вражає»
03.10 «уДачний проект»
03.50 «Готуємо разом»

1+1 ІНТЕР

05.00, 04.50 Дивитись 
усім!

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45, 04.30 
Факти

09.15, 19.20 Надзвичайні 
новини

10.10 Секретний фронт
11.00 Більше ніж правда
12.10, 13.10, 17.50 Т/с 

«Північний вітер»
13.30 Х/ф «Снайпер-2»
15.25, 16.10, 21.25 Т/с 

«Пес-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Інсайдер
23.20 Х/ф «Снайпер-3»
01.00 Т/с «Лас-Вегас-5»
02.25 Стоп-10
04.20 Служба розшуку 

дітей
04.25 Студія Вашингтон

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки

06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с «Лис Микита»
07.25 М/с «Шалені 

кролики. Вторгнення»
07.40 М/ф «Як козаки сіль 

купували»
08.00 Мультмікс
09.25 М/с «Дора-

мандрівниця»
09.55 Х/ф «Каштанчик: 

герой Центрального 
парку»

11.25, 17.50 Панянка-
селянка

12.25, 23.00 Найгірший 
водій країни

13.25, 20.00 Готель 
Галіція

14.30, 21.00 Одного разу 
під Полтавою

14.55 Т/с «Домашній 
арешт»

15.55, 04.25 Віталька
16.50, 00.55 Казки У Кіно
21.25, 02.45 Країна У
01.25 Шпілівілі
01.55 Теорія зради

ТЕТ
07.00, 21.00, 23.55 

Молитва за Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55, 19.40, 00.25, 04.25 

«Із перших уст»
08.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
08.30 «Тільки разом!» 

(дайджест). 09:00 «Ранок 
«Нової Волині»

10.20 Т/ф «Побачиш 
Україну - привітай!»

11.00 Т/ц «Полігон»
11.30, 16.30, 23.00 Тема 

дня
11.55 Т/ц «Нотатки на 

глобусі»
12.30 «Влада громади»
13.25 «Кошик творчих 

ідей»
13.45 Т/ц «Хочу бути»
14.15 Т/ф «Чотириногі 

герої війни»
14.35 «Волинська 

веселка»
15.00 «Український клуб»
16.00 Новини. День
17.05 Мультсеріал
18.00 Т/ц «Абетка 

здоров’я»
18.25 «Києвотека»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.45 «Актуально»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 Т/ц «Стоп 

корупція!»
21.30 «Час країни»
22.00, 04.00 

Новини. Підсумок 
(сурдопереклад)

22.35 «Час-Time»
23.25 Т/ц «Струни душ 

людських»
23.40 «Піщані історії»
23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Актуально»
01.25 Т/ц «Тільки жінка»
01.45 Т/ц «Напам’ять»
02.00 Т/ф «Життя - це 

футбол»
02.20 Т/ц «Бастіони»
02.45 «Музична перерва»
03.35 «Здоровенькі 

були!»
04.30 «Сім чудес Волині»
05.50 «Музичний 

проспект»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00, 08.00, 18.45, 
21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.30, 08.30, 18.55, 
22.00, 00.30, 03.00 
Погода

07.35 Всім малятам-
трулялятам

07.50, 18.30, 20.30 
Вголос

08.35 Євромакс
09.00 Т/с «Джентльмен»
09.45, 14.30, 03.30 Сад. 

Город. Квітник
10.00, 15.00 Бутік TV
12.00 Чарівна майстерня
12.30 Шляхами Волині
14.00 Т/с «У меншості»
14.45 Твій дім
16.00 Т/с «Травма»
17.00 Дружболандія

АВЕРС 17.20 Англійські КЛАСи
17.30 Рандеву
18.00 Глобал 3000
19.00 Т/с «Джентльмен»
19.50 Настав час
20.00 Т/с «У меншості»
20.40 Вечірня казочка
21.00 Слідство Інфо
22.05 Т/с «Травма»
23.00 Шляхами Волині
23.30 П/ф «Пасхальні 

переживання»
00.35 Глобал 3000
02.00 МузейОк
03.05 Феєрія мандрів
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Запорожець за 
Дунаєм»

05.30 Музична скринька
06.00 Детонація
06.30 Мультсеріал 

«Острів Пахапахау»

НА «1+1» – НОВИЙ 
ПРОЕКТ 

Телеканал «1+1» розпочинає роботу 
над новим реаліті-шоу, учасниці 

якого вперше на українському 
телебаченні кинуть виклик суворим 
стереотипам краси в індустрії моди, 
повідом ляє «ТСН.ua».

Героїнями проекту стануть десять дівчат 
із пишними формами, які змагатимуться, аби 
стати професійними моделями. Вони вико-
нуватимуть різноманітні завдання та боро-
тимуться з власними комплексами під на-
глядом суворого професійного журі. Проект 
покликаний не тільки зламати стереотипи 
краси у світовій моді, але й допомогти лю-
дям, які хворіють на анорексію. Взяти участь 
у проекті може будь-яка українка з пишними 
формами віком від 18 до 32 років. 

телешоу

Фільм «Нічна тусовка»

Фільм «Снайпер-3»

Фільм «Не жартуйте з Зоханом»

09:55

23:20

22:00

obnovi.com

picturearm
ourer.com

torrent-kino.org

Я, звичайно, не 
досконалість... 

Але шедевр 
ще той!

liveinternet.ru
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Iгор ПАЛИЦЯ  
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Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом»
м. Луцьк, вул. Винниченка, 26 
тел. (0332) 78-22-08, 78-22-07

Команда Фонду «Тільки разом» – це волиняни, які прагнуть змін на кращеКоманда Фонду «Тільки разом» – це волиняни, які прагнуть змін на краще

РУКА ДОПОМОГИ ОФІС РОЗВИТКУ КВАРТАЛУ: 
ЗМІНЮЄМО МІСТО РАЗОМ

В Офісі розвитку кварталу 
(ОРК) Фонду Ігоря Палиці 

«Тільки разом», що на вулиці 
Гордіюк, 37 у Луцьку, щодня є 
відвідувачі. Сюди приходять 
лучани 40-го кварталу 
з найрізноманітнішими 
питаннями та проблемами: 
як створити ОСББ, провести 
ремонтні роботи в будинку, 
облаштувати прибудинкову 
територію, зробити навчання 
дітей комфортним.  Для лучан 
Офіс розвитку кварталу – 
своєрідна платформа для 
спілкування, рука допомоги у 
складних життєвих ситуаціях. 
Мешканці кварталу знають: тут 
їх вислухають та підтримають.

Знайомство лучанки Яни Рож-
ко з ОРК відбулося тоді, коли жінка 
віддала трирічну донечку в дит-
садок. Першим кроком співпраці 
Офісу з молодою мамою  стало 
створення фонду розвитку «Лісова 
казка» в дитсадку №1. Працівники 
Офісу допомогли оформити доку-
менти, зареєструвати організацію, 
а Фонд надав стартовий  грант для 
розвитку. 

– Це об’єднує людей, які хочуть 
покращити не лише своє життя, але 
й тих, хто їх оточує, – вважає Яна 
Рожко. – Дуже добре, що з будь-
яким питанням можна звернутися 
в Офіс. Дівчата завжди нададуть 
професійну консультацію та під-
тримають.

Голова ОСББ, що на Кравчу-
ка, 20, Лариса Грицюк з Офісом 
розвитку кварталу працює з 2015 
року. Жінка каже, що спільно вда-
лося зробити чимало: дашки над 
під’їздом та підвалом, облаштувати 
майданчик для збору сміття. Ще 
один результат співпраці – відмост-
ка  по периметру будинку. Цьогоріч 
ініціативні мешканці вирішили на-
вести лад у підвалах будинку. Пере-
довсім планують встановити крани 
перекриття на холодну та гарячу 
воду. Власне з проханням посприя-
ти у проведенні робіт і звернулася 
голова ОСББ в Офіс.

– Можна сказати, що ми з Фон-
дом разом йдемо по життю. Нашо-
му будинку 29 років. 60% мешкан-
ців – пенсіонери. Ми не можемо 
самостійно впоратися з проблема-
ми, що накопичилися. Мусимо до 
когось звертатися,  – розповідає Ла-
риса Грицюк. – У Офісі нас завжди 
вислухають та допоможуть. 

Ще один постійний відвідувач 
Офісу розвитку кварталу, що на 
вулиці Гордіюк, заступник голови 
правління ОСББ «Добробут – 14 Б» 
Юрій Онищук розповідає, що саме 
завдяки допомозі Фонду вдало-
ся створити ефективне ОСББ, що 
майже рік успішно функціонує. 

– Перші кроки у створенні 
ОСББ були непростими. Дуже доб-
ре, що на початках ми отримали 
зразки документів від консультан-
тів Фонду, поради й настанови, які 
допомогли правильно підготувати 
документацію, донести відповідну 
інформацію мешканцям будинку, – 
пригадує Юрій Онищук. – Фонд су-
проводжував нас у всіх починаннях. 
Сподіваюся, співпраця триватиме і 
в майбутньому.

Пан Юрій розповідає, що за пе-
ріод діяльності ОСББ вдалося вста-
новити систему енергоощадного 
освітлення в будинку. Це допомог-
ло зменшити витрати на електро-
енергію у чотири-п’ять разів. Також 
за підтримки Фонду встановили 
лічильник теплової енергії. 

– Офіс розвитку кварталу – 
фундамент, ґрунтуючись на якому, 
ініціативні лучани можуть зробити 

перший крок, що призведе до по-
зитивного результату. Коли робиш 
такі кроки, дуже важливі розумін-
ня та підтримка в тому напрямку, 
яким ідеш. У цьому плані Фонд 
надає дуже важливу допомогу та 
підтримку, – переконаний Юрій 
Онищук.

Також ОРК, що на Гордіюк, слу-
гує майданчиком для зустрічей лу-
чан із депутатами Луцької міської 
ради від «Українського об’єднання 
патріотів – УКРОП» Сергієм Ба-
лицьким, Юрієм Безпятком та Пет-
ром Бойком. 

– Люди знають, у які дні ми при-
ймаємо, і приходять до нас із різни-
ми проблемами та зверненнями, – 
розповідає Сергій Балицький. 

Щомісяця в ОРК приходить 
близько 100 відвідувачів. За потре-
би працівники Офісу зустрічаються 
з громадою у вихідні, беруть участь 

в установчих зборах.
У такий непростий для краї-

ни час люди здебільшого йдуть із 
проханнями допомогти розв’язати 
проблеми. Проте є й ті, хто прагне 
змін та знає, як їх реалізувати. За 
період роботи Офіс допоміг ство-
рити 18 ОСББ, вуличний комітет, 
також посприяв батькам у створен-
ні фонду розвитку в трьох навчаль-
них закладах. 

Керівник Офісу розвитку квар-
талу Інна Карманчикова працює 
фактично з самого відкриття ОРК. 
Вона знає усі проблеми кварталу 
та його жителів, а людей, із якими 
працює, називає родиною, яка тру-
диться над розв’язанням спільних 
питань.

– Ми готові вислухати кожно-
го і посприяти у розв’язанні його 
питання. Підключаючи небайду-
жу громаду, маленькими крока-

ми можемо змінити довколишній 
світ, – переконана керівник ОРК. 
– Насамперед потрібно прийти й не 
боятися висловити свою ідею. Вона 
неодмінно матиме підтримку.

Загалом у Луцьку активно функ-
ціонують вісім Офісів розвитку 
кварталу, де лучани можуть знай-
ти розуміння та підтримку. ОРК на 
Гордіюк, 37 – один з найбільших,  
адже розташований у спальному 
районі міста, де проживає близько 
двадцяти тисяч людей. 

– Для багатьох ОРК – єдина 
можливість подолати перешкоди. 
Силами однієї людини це годі зро-
бити. Тільки разом, якщо змінимо 
свою свідомість, погляди на життя, 
зможемо досягнути успіху, – під-
креслив координатор центру роз-
витку міста Олександр Жариков. 

Ірина ЮЗВА

Щомісяця в ОРК приходить близько 100 відвідувачів

Тут готові вислухати кожного

Депутати Сергій Балицький та Юрій Безпятко

Проблемні питання розв’язуємо разом
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Ваша ініціатива – наша підтримкаВаша ініціатива – наша підтримка

Дайджест «Тільки разом»  
 вівторок, 21:30
повтор: середа, 12:00
 четвер, 8:30
 субота, 10:25
Передача 
«З добром у серці» 
 вівторок, 19:35
повтор: п’ятниця,  19:35
 неділя,  8:50

Дайджест «Тільки разом» 

 четвер, 14:30
 субота, 18:20 
 неділя, 12:30
Радіопередача 
«З добром у серці» 
 вівторок, 7:45, 17:45 
 п’ятниця, 7:45, 17:45

Радіостанція 
«Луцьк»    107,3 FM

Телеканал 
«Нова Волинь»

АНОНС

Волинське радіо 

Дайджест «Тільки разом» 
 субота, 18:20

ІНІЦІАТИВА ГРОМАДИ ШКОЛУ, ЯКУ ВЛАДА КИНУЛА 
НАПРИЗВОЛЯЩЕ, РЯТУЮТЬ 
УСІМА СИЛАМИ

РУКА ДОПОМОГИ РОЗВИВАЛЬНІ ІГРАШКИ 
ДЛЯ ОСОБЛИВИХ ДІТЕЙ

Село Серхів, що на 
Маневиччині, – 

мальовнича поліська 
глибинка, до якої веде добрих 
15 кілометрів бездоріжжя. 
У місцевій дев’ятирічній 
школі здобувають знання 
80 учнів. Директор Наталія 
Паламар, яка 20 років 
очолює навчальний заклад, 
та громада села переконані: 
школа має майбутнє. Проте 
місцеві чиновники твердять, 
що заклад приречений на 
закриття. 

Серхівська школа складається 
з трьох будівель – польської, якій 
понад сотня років, радянської та 
української. Як і в більшості на-
вчальних закладів, проблем тут 
вистачає, адже фінансування від 
держави фактично немає. 

– Парти, за якими навчаються 
діти, у школу завезли ще в 1978 
році. Діти сидять, як у середньо-
віччі – на ослонах. Торік спонсори 
надали 20 стільців. Кілька парт 
нам передали зі Старого Чорто-
рийська, – розповідає Наталія Па-
ламар. 

Зі слів директора, єдине, що 

шився майже мільйон невикорис-
таних коштів, – пригадує Наталія 
Паламар.

Проте серхівська громада 
впевнена у зворотньому: їхнє село 
перспективне, і закриття школи 
люди не допустять. Серхівчани 
побачили, що годі чекати допо-
моги від влади, і взяли ситуацію у 
свої руки. 

Улітку ініціативна група бать-
ків майбутніх першокласників 
звернулася в маневицьке пред-
ставництво Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» із проханням до-
помогти облаштувати клас, де на-
вчатимуться їхні діти. 

– Батьки занепокоїлися здоро-

в’ям своїх дітей. Адже у класі не 
було відповідних умов для на-
вчання. Вони написали проект, 
знайшли співфінансування. Тепер 
першокласники сидять на зручних 
стільцях за новими партами. Також 
у рамках проекту придбали сучасну 
стінку, – підсумовує керівник пред-
ставництва Фонду в Маневиць-
кому районі Надія Борисюк. – За 
останні півроку громада зробила у 
школі досить радикальні зміни. 

До речі, це не перший проект 
Фонду, реалізований у Серхів-
ській школі. За рік до цього в за-
кладі замінили старі вікна та двері 
на енергозберігальні. 

Після реалізації проекту з об-

Громадська організація 
«Сходинка в майбутнє» 
вже понад рік гуртує під 
своїм крилом батьків 
особливих діток та 
маленьких вихованців, які 
потребують більше уваги 
й терпеливості. Спочатку 
це була ініціативна група, 
яка з часом переросла 
в організацію. Вони самі 
облаштували приміщення 
для занять у Луцьку на 
вулиці Прогресу: три 
кімнати з дитячими 
меблями, елементами 
сенсорної кімнати та 
іграшками для особливих 
дітей. 

Як розповіла голова ГО 
«Сходинка в майбутнє» Ми-
рослава Смаль, нині заняття 
від відує майже півсотні дітей 
зі всієї Волині, є також дітки 
із сусідніх областей. З ними 
працюють фахівці, які мають 
десятирічний досвід роботи з 
особливими маленькими паці-
єнтами: психолог, дефектолог, 
логопед і музичний керівник. 
Мета таких занять – соціалі-
зувати дитину, навчити бути 
самостійною, розраховувати на 
себе, а не лише на батьків. 

– Заняття відбуваються що-
дня у групах. Групи формує-
мо по 6-8 діток за розумовими 
здібностями, аби заняття були 
ефективними. До нас приво-
дять дітей від 2,5 років і до 8-10 
років. Батьки дуже задоволені 
результатами роботи педагогів, 

вдячні їм за увагу й турботу. 
Також ми дякуємо Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» за мож-
ливість побувати у Буковелі з 
нашими дітьми. Ми змогли від-
почити, оздоровитися та отри-
мати задоволення від того, які 
щасливі донечки та синочки, – 
каже Мирослава Смаль.

Керівник Офісу розвитку 
кварталу на вулиці Кондзе-

левича Олена Оліфірович за-
певнила, що Фонд і надалі опі-
куватиметься такими дітьми 
й надаватиме можливість по-
бувати у мальовничих Карпа-
тах. Також вона розповіла, що 
ініціа тивна група батьків ГО 
«Сходинка в майбутнє» зверну-
лася до них із проханням, щоб 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» посприяв у придбанні об-

ладнання для сенсорної інтегра-
ції. Зараз у них вже встановлено 
кілька елементів (бульбашкова 
лампа та сухий басейн), а допов-
ненням стануть якісні розви-
вальні іграшки з екоматеріалів: 
різні конструктори для розви-
тку моторики, дерев’яні збірні 
моделі й фігурки для координа-
ції рухів, сюжетно-рольові на-
бори тощо. 

Учитель-дефектолог, оліго-
френопедагог Наталія Литвин 
подякувала за іграшки, дидак-
тичний матеріал, зазначивши, 
що це дуже цінне придбання. 

– Вони сприятимуть сенсор-
ному розвитку дитини, сприй-
няттю і формуванню уявлень 
про зовнішні властивості пред-
метів: колір, величину, поло-
ження в просторі. А також до-
поможуть розвивати тактильне 
відчуття дитини – розрізняти 
долонькою фактуру, форму 
предметів, адже торкаючись до 
них, малюк подумки порівнює 
різні поверхні, що допомагає 
впорядкувати в голові знання 
про те, що його оточує, – каже 
Наталія Литвин. 

Кожен з батьків намагаєть-
ся дати своїй дитині найкраще, 
а особливі діти потребують ще 
більше: турботливого ставлен-
ня та розуміння, підтримки та 
допомоги від тих, хто поряд. 

Оксана ВАШКЕВИЧ

лаштування класу для першачків 
директор, заручившись підтрим-
кою колег та односельчан, узялася 
за будівництво внутрішніх вбира-
лень. 

Для початку об’єднали три бу-
дівлі в одне приміщення. До бла-
гого діла долучилися не лише пе-
дагоги та батьки, а й жителі села, 
випускники школи, підприємці. 
Зараз серхівчани трудяться над 
облаштуванням санітарної кімна-
ти. Школа працює у дві зміни: до 
обіду навчаються діти, а після за-
кінчення уроків до роботи беруть-
ся майстри. До речі, все роблять 
працівники школи та батьки. По-
переду ще багато роботи, та люди 
налаштовані рішуче.

– Усе, що тут зроблено, – свої-
ми руками. Жоден начальник від-
ділу не долучився. Я думаю, що ми 
впораємося. У нашій школі пре-
красний молодий колектив, хоро-
ші батьки. Без їхньої підтримки в 
мене нічого не вийшло б, – заува-
жує директор. 

Йдемо з Наталією Іванівною 
школою. Вона розповідає, як було 
раніше: де стояла стіна, як розді-
лили клас, ділиться планами. Вид-
но, що жінка живе цією школою. 
Вона як ніхто розуміє: якщо зараз 
відступити, то село направду ли-
шиться без майбутнього.

Ірина ЮЗВА 
P.S. Коли публікацію готували 

до друку, стало відомо, що з ініціа-
тиви депутата Волинської облас-
ної ради від УКРОПу Івана Кири-
чика все-таки виділили 100 тисяч 
гривень з бюджету області для бу-
дівництва санвузла у Серхівській 
школі. Тож є надія, що до початку 
нового навчального року громаді 
вдасться завершити розпочаті 
роботи.

виділив відділ освіти перед по-
чатком навчального року, – фарба. 
Проте вона виявилася неякісною і 
за кілька тижнів почала стирати-
ся. Люди кажуть, що районна ад-
міністрація не дозволяла залучати 
в школу кошти батьків та спонсо-
рів. З одного боку, це ніби й добре, 
з іншого – школа направду опини-
лася на межі виживання. 

Коли директор дізналася, що 
відповідно до рішення Волинської 
обласної ради, місцевим бюдже-
там було спрямовано субвенцію 
в 5 мільйонів 25 тисяч гривень 
на будівництво внутрішніх уби-
ралень, сподівалася, що і її школа 
тепер матиме кімнати гігієни. Та 
голова Маневицької РДА Андрій 
Линдюк вирішив по-іншому.

– Голова РДА «перекреслив» 
наші туалети. Коли я поїхала до 
нього на прийом, він категорично 
сказав, що в Серхові школа не має 
майбутнього. Хоча в районі ли-

Проект реалізовували разом

Першокласники Серхівської школи

Аби заняття були активними
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НАЗУСТРІЧ ОСВІТІ ЕСТАФЕТА КОРИСНИХ СПРАВ

ПІДТРИМКА ТАЛАНОВИТОЇ МОЛОДІДОШКІЛЬНЯТА

УЧАСНИКИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
ОЛІМПІАДИ ПОЇДУТЬ У БУКОВЕЛЬ

У ПОРОМІВСЬКІЙ «БДЖІЛЦІ» 
ГАМІРНО, ЯК У ВУЛИКУ Останнього 

тижня березня в 
Луцьку проходив 
четвертий, 
завершальний етап 
38-ї Всеукраїнської 
олімпіади з біології. 
На інтелектуальні 
змагання з’їхалися 
представники всіх 
областей України. 
Це – сто двадцять 
учасників, 
тридцять два 
керівники команд, 
сорок п’ять членів 
фахового журі.

Жителі Поромова вже 
не раз пересвідчилися: 
увійшовши до складу 
об’єднаної територіальної 
громади, найвіддаленіші 
села переживають 
період відродження. 
Яскраве підтвердження 
цього – Поромівський ДНЗ 
«Бджілка». Новий сучасний 
дитсадок запрацював 
у селі після 15 років 
перерви. Тепер 33 малюки 
щоранку поспішають у 
затишне приміщення, щоб 
навчатися та розвиватися.   

Урок читання у першому класі 
школи села Обенижі, що 

на Турійщині, розпочинається 
з мовленнєвої розминки. Діти 
разом читають віршовані 
чистомовки. По тому беруться 
за вивчення нової букви – 
«Є». Робота з підручником 
чергується із завданнями на 
проекційному екрані. Маленькі 
школярі з цікавістю виконують 
завдання та наввипередки 
піднімають руки, щоб відповісти 
на запитання.  

Нового дітей навчає учитель-
ка Діана Поліщук. Вона працює 
у школі лише перший рік. Проте 
вже зарекомендувала себе як ак-
тивний педагог. У лютому в рам-
ках тижня молодого вчителя, який 
щорічно проходить у районі, Діа-
на Поліщук виборола перше місце 
в конкурсі «Шукаємо молоді педа-
гогічні таланти».

На урок читання молода вчи-
телька підготувала цікаві завдан-
ня, які презентує учням з допомо-
гою сучасного проектора. 

– Таке подання матеріалу до-
помагає учням краще сприймати 
урок, – стверджує учитель. – Одне 
діло, коли діти почують від учите-
ля, інше – коли працює ще й зоро-
ва пам’ять.

Волинь представили Анастасія Цим-
балюк, Яна Романенко, Богдан Свереда, 
Юля Чижик та Ігор Нестерук. 

Учасники олімпіади демонстрували 
знання у двох теоретичних та одному 
практичному турах. Під час теоретич-
них блоків юні біологи розв’язували 
тестові завдання. А під час практичного 
провели три лабораторні дослідження. 

Талановиті діти з усієї України під-
твердили високий рівень знань, ерудиції 
та інтелекту. Урочисте закриття олімпіа-
ди відбулося 31 березня в актовій залі 
Луцького НВК №9. До нагородження 
обдарованої молоді долучився і Фонд 
Ігоря Палиці «Тільки разом». Перемож-
ці отримали 60 подарункових наборів 
та три путівки в міжнародний табір 
«Артек-Буковель». 

– Один із пріоритетних проектів на-
шого Фонду – підтримка обдарованої 
молоді. У його рамках ми надаємо моти-
вацію і для учнів загальноосвітніх шкіл, і 
для студентів ПТУ та вишів. Висловлюю 
щиру вдячність учителям та виклада-
чам, які інвестують у  майбутню наукову 
еліту України. Звертаюся до всіх учасни-
ків: примножуйте ці інвестиції і робіть 
вклад у розвиток біології. Шостий рік у 
Фонді діє проект «Відпочинок у Буковелі 
для волинських школярів 9-10 класів, які 
є учасниками всеукраїнських олімпіад». 
Юні інтелектуали зможуть відновити 
сили протягом 10 днів у Міжнародному 

центрі «Артек-Буковель», – зазначив за-
ступник голови правління Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом» Орест Махов-
ський.

Путівки в Буковель отримали Богдан 
Свереда, учень 9 класу Луцького НВК 
№26, Яна Романенко, учениця 10 класу 
Луцького НВК «Гімназія №14 імені Ва-
силя Сухомлинського» та Ігор Нестерук, 
десятикласник ЗОШ I-III ступенів с. Ви-
дерта Камінь-Каширського району.  

 До високих результатів волинські 
школярі йшли впевненими кроками. За 
словами Богдана Свереди, любов до цієї 
науки йому прищепила мама, біолог за 
фахом. Яна Романенко завдячує пере-
могою вчительці біології. Дівчина мріє 
після школи вступати у медичний виш. 
Ігор Нестерук ще не визначився, яку 
професію здобуватиме, оскільки йому 
подобаються і природничі, і математич-
ні дисципліни. 

– Всеукраїнська олімпіада – це не 
завершальний етап змагань для наших 
учасників, – наголосила голова журі, за-
ступник директора навчально-наукового 
центру інституту біології та медицини 
КНУ ім. Тараса Шевченка, кандидат біо-
логічних наук Наталія Скрипник. – Чо-
тири переможці захищатимуть честь 
України на Міжнародній біологічній 
олімпіаді, яка цього року відбудеться у 
Великобританії.

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

За словами завідувачки ДНЗ Ольги Павчук, 
нині в садочку займається одна різновікова гру-
па. Але колектив дитсадка і голова новостворе-
ної Поромівської ОТГ Євген Недищук планують 
найближчим часом відкрити ще одну групу. 
Адже в селах ОТГ мешкає багато молодих родин. 
Вихователь ДНЗ «Бджілка» Тетяна Кондратюк 
наголошує: згідно із законом про обов’язкову 
дошкільну освіту, рік перед школою діти мають 
провести в колективі. У садочку вони організо-
вуються, привчаються до навчання. А вже зав-
дання педколективу – створити їм усі умови для 
всебічного розвитку. 

– Для облаштування дитсадка нам віддали 
одне крило Поромівської школи, – каже Ольга 
Павчук. – Починали фактично з нуля. Вхідні 
двері були в аварійному стані, а для здійснен-
ня навчально-виховного процесу не мали на-
віть елементарного обладнання. Нам підказали 
звернутися по допомогу в іваничівське пред-
ставництво Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом». 
Ініціативна група подала на розгляд проект «Ми 
виховуємося і навчаємося у теплоті і затишку», 
який передбачав придбання нових вхідних две-
рей, музичного центру й магнітно-маркерної 
дошки. Завдяки наполегливості батьків, проект 
було реалізовано через два місяці. 

Голова Поромівської ОТГ Євген Недищук 
переконаний: село має розвиватися.

– Я народився в селі, але багато років жив 
у містах Нововолинську та Івано-Франківську. 
Доля закинула мене в Поромів головою 
об’єднаної територіальної громади. Я побачив, 
що у віддалених селах нічого не будують і не 

створюють. А те, що є, руйнується. Між тим, у 
селах живуть молоді сім’ї, тут ростуть їхні дітки. 
Тому ми відновили роботу дитсадка, створили 
малюкам комфортні умови, наші вихованці ви-
вчають англійську мову, – каже очільник Поро-
мівської ОТГ. – Коли ми подавали у Фонд Іго-
ря Палиці «Тільки разом» свій проект, громада 
згуртувалася і зрозуміла, що може розв’язувати 
наболілі питання. Допомогли дитсадку на умо-
вах дольової участі батьків та Фонду. 

Керівник іваничівського представництва 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Петро Кис-
лий зазначає: найчастіше ініціативні громади 
звертаються із проханням облаштувати дит-
майданчики, санітарні кімнати, замінити старі 
вікна та двері, придбати в заклади освіти муль-
тимедійну техніку. Звісно ж, на умовах співфі-
нансування. 

– Спочатку люди приходять з ідеєю, ми її 
вивчаємо, підказуємо, як розв’язати питання 
на взаємовигідних умовах. Іноді підштовхуємо 
громаду до реалізації ширших проектів, – каже 
Петро Кислий. – За 2016 рік у представництві 
реалізували 19 проектів, що їх ініціювали небай-
дужі громадянами. Також минулого року Фонд 
виділив 20 матеріальних допомог на лікування. 
З початку цього року вже сім проектів перебу-
вають у роботі, і це лише початок, адже робота 
представництва набирає обертів. Це облашту-
вання спортивного майданчика, закупівля книг 
у шкільну бібліотеку, прохання про матеріальну 
допомогу. Люди повірили, що допомога Фонду – 
реальна.  

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Питання придбання мульти-
медійного обладнання у школу 
стояло давно. Та все бракувало 
коштів, адже у школі, яка за два 
роки відзначатиме 90-річчя, були 
нагальніші проблеми. 

Цього навчального року педа-
гоги та батьки вирішили: хай там 
як, а навчання дітей у школі має 
бути сучасним і цікавим. По до-
помогу звернулися в представни-
цтво Фонду Ігоря Палиці «Тільки 
разом» у Турійському районі. І 
ось завдяки співфінансуванню 

громади, відділу освіти, молоді та 
спорту РДА і Фонду, уроки в школі 
тепер проходять із використанням 
сучасного мультимедійного облад-
нання. 

– У цій школі працює хороший 
педагогічний колектив. Громада 
також дуже ініціативна. Вони не 
пошкодували ні сили, ні коштів 
для того, щоб реалізувати проект. 
Дуже легко мати справу з людьми, 
які хочуть працювати, які живуть 
своєю роботою, віддають вільний 
час, щоб збагатити чимось корис-

ним навчальний заклад, – зазначи-
ла керівник турійського представ-
ництва Фонду Олена Мазурак. 

Анатолій Антосюк очолює шко-
лу майже тридцять років. Що таке 
проект і як його реалізовувати, ди-
ректор знає не з розповідей. Адже 
це – третій проект, який за останні 
роки було втілено на благо школи.

– Цей проект дуже важливий 
для школи. Діти нетерпеливо чека-
ють, коли в них будуть уроки з ви-
користанням нового обладнання. 
До цього часу в нас не було такої 

можливості, адже вся комп’ютерна 
техніка давно застаріла, – ділиться 
Анатолій Антосюк. 

Те, що уроки стали цікавіши-
ми, помітила і мама другоклас-
ниці Вікторія Щур. Жінка каже, 
що діти – найголовніше, що є у 
житті. Тому батьки як ніхто інший 
хочуть, аби перебування у школі 
приносило чадам якомога більше 
задоволення. 

Як удосконалювати шкільну 
освіту, добре знає Сергій Власюк, 
директор школи сусіднього села 
Бобли, керівник районного осеред-
ку УКРОПу. За допомогою проектів 
у цій школі відремонтували спорт-
зал, встановили сонячні батареї, 
а нещодавно Боблівська школа з 
допомогою Фонду також придбала 
мультимедійне обладнання. 

– На сьогодні сільські школи 
не мають комп’ютерних класів. 
Саме тому ми змушені писати 
проекти, – констатує Сергій Вла-
сюк. – Добре, що є ініціативні 
громади, які цим опікуються. Ди-
ректори шкіл, реалізувавши про-
ект, передають естафету іншим 
навчальним закладам. Я передав 
цій (усміхається, – авт.). Тепер 
справа за іншими школами.  

Ірина ЮЗВА

Вихованці дитсадка дуже 
люблять співати і танцювати

Дружна родина Обенижівської школи

Щасливі власники путівок
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САД ІЗ ЛЮБОВІ, ВІЧНОСТІ, ЖИТТЯ

ДОЗВІЛЛЯ

БАЖАННЯ ГРОМАДИ – 
ЗАКОН ДЛЯ 
СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ

За таким принципом 
працює очільник 
громади села Копачівка 
Олександр Совтис. 
До цієї сільської 
ради належать іще 
п’ять населених 
пунктів. Серед них – і 
невеличке село Башова, 
розташоване за чотири 
кілометри від траси 
«Ковель-Ягодин». 

Зробити Луцьк зеленішим 
та затишнішим – така мета 

активних містян, які живуть не лише 
сьогоденням, а прагнуть залишити 
дітям процвітаюче, європейське 
місто. У Офіс розвитку кварталу 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» 
звернулися ініціативні лучани з 
проханям підтримати їхню ідею з 
озеленення міста. До її реалізації Фонд 
залучив дитсадки та школи міста, у 
яких функціонують фонди розвитку 
навчальних закладів.

У ці весняні дні навчальні заклади Луць-
ка долучилися до всенародної акції «Посади 
своє дерево в ім’я любові, вічності і життя 
тих, хто тобі це життя зберіг». Фруктовий 
сад уже заклали у школах №№11, 13 та ДНЗ 
№№ 22, 31, 32, 41. 

Новий садок із яблунь, груш, абрикосів та 
вишень посадили у ДНЗ №32. Усього в дит-
садку висадили 30 дерев. Участь у таких ак-
ціях для дошкільнят та їхніх батьків – справа 
не нова. Тут щорічно проводять заходи на 
підтримку героїв АТО. На території дитсадка 
вже красується калинова алея. Торік посади-
ли троянди. Цьогоріч трояндова алея стане 
ще більшою. Спільно з фондом розвитку ДНЗ 
«Ромашка», що вже рік активно функціонує у 
дитсадку, замовили 40 кущів троянд.

– Коли народжується дитина, вона своїм 
голосним криком ніби заявляє: «Я прийшов 
у цей світ, щоб бути щасливим, щоб жити в 
гарній родині, багатій країні». Батьки, ро-
дина, дитсадок, школа, суспільство стара-
ються все для цього зробити. Однак у світі 
є дві сили – добро і зло. Зло – це війни, які 
забирають найкращих людей. Тисячі героїв 
віддають життя з думкою про вас. Щоб ви 
пішли до школи в процвітаючій країні. Щоб 
ви вчилися, росли у мирі та злагоді. Саме з 

метою вшанування героїв відбуваються такі 
акції, – звернулася до присутніх завідувачка 
ДНЗ №32 Мирослава Шевчик, яка вже 18 ро-
ків очолює цей заклад. 

Закладання саду в дитсадку «Ромашка» 
стало справжнім сімейним святом. Малюки 
разом з мамами і татами садили дерева.  

Посадити дерево життя прийшов і голова 
фонду розвитку ДНЗ №32 «Ромашка» Віталій 
Шнит: 

– Ми сьогодні зібралися увіковічнити 
пам’ять усіх, хто загинув, в образі деревця, 
щоб продовжити життя. На меті – посади-
ти понад 50 млн дерев. Закладімо сьогодні 
сад, який через роки стане великим і кві-
тучим.

Благе діло також підтримала керівник 
Офісу розвитку кварталу, що на Кондзелеви-
ча, 30 у Луцьку, Олена Оліфірович. Вона від-
значила особливу активність батьківського 
колективу, співпрацю з завідувачкою та ко-
лективом дитсадка. 

– Уперше переступивши поріг цього за-
кладу, відчуваєш щирість, доброту, любов та 
підтримку. Ви дуже активні. Свідчення цьо-
го – ініціативи, які реалізував фонд розвитку 
вашого навчального закладу. Дуже хочеться 
спостерігати, як ці дерева життя і миру бу-
дуть плодоносити, – резюмувала Олена Олі-
фірович.

Новий фруктовий сад заклали і в ЗОШ 
№11. Одинадцятикласники разом з дирекці-
єю школи посадили близько 50 яблунь, абри-
косів, груш, вишень, які плодоноситимуть 
уже для їхніх молодших шкільних друзів.  

Молодий садок росте і поряд зі школою 
№13 міста Луцька. Попри те, що у школярів 
були весняні канікули, вони прийшли до 
школи, щоб підтримати акцію. Поряд з учня-
ми – вчителі та батьки. Директор навчально-
го закладу Роман Ващук, який лише півроку 
очолює школу, власноруч ставить підпори, 
щоб підв’язати молоді деревця.

– Дітей до праці потрібно привчати змал-

ку. Адже такі спільні справи виховують біль-
ше, ніж слова. Праця для дітей завжди корис-
на, – переконаний він.

Закінчивши роботу біля школи, хлопці-
старшокласники йдуть до храму Преобра-
ження Господнього, що розташований не-
подалік. Невдовзі замість чагарника, який 
раніше був поряд зі святинею, з’явиться мо-
лодий фруктовий сад.

– У Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» 
звернувся засновник екоклубу «Оазис» Сер-
гій Бохонко з ідеєю зробити місто зелені-
шим. Ми пішли назустріч та допомогли ор-
ганізувати акцію в тих школах та дитсадках, 
де діють фонди розвитку навчального закла-
ду. Адже знаємо, що про молодий садок тут 
піклуватимуться, – зазначив координатор 
центру розвитку міста Олександр Жаріков. 
– Такі заходи виховують дитину. Плануємо, 
що й інші навчальні заклади долучаться до 
цієї акції.

Ірина ЮЗВА

СПОРТИВНІ БАТАЛІЇ

У ЛУЦЬКУ – ЕЛІТНИЙ ФІНАЛ ФУТЗАЛУ
20 команд із міні-
футболу змагалися в 
Луцьку за звання кращої 
під час елітного фіналу 
Аматорської футзальної 
ліги України. Напружений, 
драйвовий турнір, що 
тривав протягом трьох 
днів у КРЦ «Адреналін Сіті», 
зібрав на спортивному 
майданчику справжніх 
професіоналів, а на 
глядацьких трибунах – 
сотні уболівальників.

Така непересічна спортивна подія ста-
ла можливою завдяки ентузіазму та ста-
ранням Асоціацій  футзалу України та Во-
линської області, Аматорської футзальної 
ліги України та за підтримки Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом».

В урочистому відкритті взяли участь 
віце-президент Асоціації футзалу України 
(АФУ) Вадим Каганов, голова комітету 
аматорського і масового футзалу (АФУ) 
Микола Сергієнко, керівник Асоціації 
міні-футболу у Волинській області Сер-
гій Голоскоков та координатор програми 
«Волинь спортивна» Фонду Ігоря Палиці 
«Тільки разом» Олексій Сорокун.

– Футзал сьогодні набуває все біль-
шої популярності на аматорському рівні, 
а наша збірна з футзалу давно зарекомен-
дувала себе на світовому та європейсько-
му рівнях як один з лідерів. Саме зав дяки 
таким заходам у юного покоління ще 
більше розвивається любов до спорту, 
зокрема футболу чи футзалу. А фізична 
культура та спорт є одним з пріоритет-
них напрямків роботи Фонду, про що 
неодноразово наголошує його заснов ник 
Ігор Палиця, – зауважив Олексій Соро-
кун.

Як розповів керівник Асоціації міні-
футболу Волині Сергій Голоскоков, серед 
учасників були й відомі аматорські ко-
лективи. Зокрема, захищати свій титул до 
Луцька приїхала одеська команда «Чорне 

море», яка виграла попередні дві «еліт-
ки». Не менш відомі й столичні Partizan 
та RED. Елітний фінал не залишився і без 
участі двох волинських команд: «Надія-2» 
(фіналіст Кубка Волині та абсолютний 
чемпіон Вищої ліги) і «Бренд груп» (воло-
дар Кубка АМФВ).    

– Фінал четвертого елітного фіналу 
Аматорської футзальної ліги України се-
зону 2016/2017 років видався дуже захоп-
ливим та інтригуючим за ходом подій. 
У фіналі зійшлися команди RED (Київ) 
та «Чорне море» (Одеса). Проте з рахун-
ком 1:2 одесити після напруженої гри 
знову стали чемпіонами Елітного фіналу 
АФЛУ, – зазначив Сергій Голоскоков. 

Стосовно волинських команд, то 
луцька «Бренд груп» – дебютант всеукра-
їнських змагань – дійшла до ¼ фіналу, де 
поступилася сумчанам з рахунком 2:6. До 
речі, луцький гравець Сергій Лисенко по-
казав високий рівень гри й отримав приз 
кращого бомбардира. Друга волинська 
команда «Надія-2» з Локачинського райо-
ну також на стадії ¼ фіналу поступилася 
чемпіону – команді «Чорне море» з міні-
мальним рахунком 1:2.

Напружена гра й жага до перемоги не 
залишили байдужими нікого – ні спортс-
менів, ні уболівальників. Сподіваємося, 
змагання такого рівня все частіше відбу-
ватимуться у рідному Луцьку. 

Оксана ВАШКЕВИЧ

– Башова хоч і маленьке село, але там живуть 
активні люди. Вони бачили, що в сусідніх селах 
з’явилися дитячі майданчики. У Башовій чимало 
молодих родин, в яких підростають 30 діток до-
шкільного віку і 20 школярів. Оскільки в селі нема 
ні школи, ні дитсадка, ініціативні батьки виріши-
ли облаштувати на подвір’ї клубу дитячий май-
данчик. Звернулися в сільську раду, ми підтрима-
ли таку ідею. Адже бажання громади – закон для 
сільського голови, – каже очільник місцевої сіль-
ради Олександр Совтис.  

Батьки подали на розгляд у рожищенське 
представництво Фонду Ігоря Палиці «Тільки ра-
зом» проект «Дитячий ігровий майданчик». Го-
лова ініціативної групи, член партії «Українське 
об’єднання патріотів – УКРОП» Ірина Зінюк не 
приховує: не всі вірили, що задум пощастить вті-
лити у життя.  

– Серед односельчан були різні настрої. Дехто 
сумнівався, але більшість, особливо молодь, були 
певні в позитивному результаті. Адже ми робили 
майданчик заради дітей. Тому люди відгукнулися 
й долучилися до проекту. Тепер цей сучасний ігро-
вий майданчик – окраса нашого села, – тішиться 
Ірина Зінюк.

У першій половині дня на майданчику гра-
ються дошкільнята. А коли після уроків шкільний 
автобус привозить додому школярів, гамору біля 

клубу додається. А вже увечері до гойдалок та гірки 
виходять молоді мами з немовлятами у візочках. 

Мама двох донечок Катерина Квасова каже: 
тут постійно лунають дитячі голоси і сміх. Дорос-
лі дуже раді, що тепер їхні малюки граються в без-
печному місці. Адже майданчик обгороджений, 
а для повної безпеки діток навіть зрізали старі 
дерева. Пеньки розфарбували й перетворили на 
зручні стилізовані стільці. 

– Наше село маленьке, але ми стараємося, щоб 
тут вирувало життя, – каже Ірина Зінюк, завідувач-
ка сільського клубу. – Єдиний заклад, де ми про-
водимо масові заходи, – це наш клуб. Тут молодь 
грає у теніс, тут проводить репетиції вокальний 
аматорський жіночий колектив «Полісяночка». 
Зараз думаємо над тим, як організувати дозвіл-
ля дітей. Але спочатку нам треба перекрити дах і 
зробити капітальний ремонт у клубі. Тож плану-
ємо брати участь у конкурсі проектів Фонду Ігоря 
Палиці «Тільки разом». Бо самотужки громада не 
зможе облагородити сільський заклад культури. 

Керівник рожищенського представництва 
Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» Олена Верем-
чук зазначила: у Фонді не лише надають фінансо-
ву допомогу ініціативним громадам, а й підтриму-
ють їхні ідеї. Адже тільки разом можна сміливо 
рухатися вперед. 

Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Одинадцятикласники ЗОШ №11 
заклали сад поряд із рідною школою Учні 13-ї школи підтримали акцію

Одесити – переможці змагань

Діти випробовують нові гойдалки

Довгождане відкриття майданчика
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СУБОТА 15 квітня
06.00 У просторі буття
06.30, 07.00, 08.00, 

10.35, 15.35, 23.20 
Погода

06.35 На слуху
07.05 АгроЕра. Підсумки
07.20 Шеф-кухар країни
08.05 Смакота
08.45 Телемагазин
09.00 М/с «Книга 

джунглів»
09.50 Хто в домі хазяїн?
10.10 Хочу бути
10.45 Що там з 

Євробаченням? Блоги
10.50 КЛІП учасника 

Євробачення-2017
11.00 Фольк-music
12.10 Т/с «Доньки Єви»
13.30 Т/с «Площа Берклі»
15.40 Д/ф «Світло 

Христового 
воскресіння»

16.40 Чоловічий клуб
17.15 Чоловічий клуб. 

Спорт
18.35 Богатирські ігри
19.25 Х/ф «Десять 

заповідей»
21.00 Новини
21.30 За крок до 

Євробачення
22.20 Д/с «Традиційні 

свята Масурі»
22.50 Мегалот
23.00 Світ on line
23.25 Життєлюб
00.00 ВЕЛИКОДНЯ 

БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ

UA: ПЕРШИЙ

05.25, 07.20 Kids Time
05.30 М/с «Сімейка Крудс»
07.25 Ревізор Крамниці
09.30 Таємний агент
10.50 Таємний агент. 

Пост-шоу
12.45 Від пацанки до 

панянки
14.45 Хто зверху?
16.40 М/ф «Як 

приборкати дракона»
18.15 Х/ф «Гаррі Поттер 

і в’язень Азкабану»
21.00 Х/ф «Гаррі Поттер 

і Келих вогню»
00.00 Х/ф «Небеса 

реальні»
01.50 Х/ф «Залізна 

башка»

НОВИЙ КАНАЛ
05.50 «ВусоЛапоХвіст»
08.00 «Караоке на 

Майдані»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Холостяк - 7»
12.55 «МастерШеф Діти 

- 2»
19.00 «Україна має 

талант! Діти»
22.05 Т/с «Коли ми 

вдома»
23.25 «Давай поговоримо 

про секс 3»
01.20 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 

Нова історія»
06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30 «Мультфільми»
09.50 М/ф «Бунт 

пернатих»
11.20 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
13.00 Х/ф «Мирний 

воїн»
15.10, 19.00 «Орел і 

Решка. На краю світу»
18.00 «Навколо М»
23.50 Т/с «Сонна 

Лощина»
01.30 «Нічне життя»

К1
07.00, 15.00, 19.00, 01.00 

Сьогодні
07.15, 05.30 Зірковий 

шлях
09.00, 15.20 Т/с «Заповіт 

принцеси»
17.00, 19.40 Т/с «Чужа 

доля»
21.10 Х/ф «Наречений»
23.00 Х/ф «Віддам 

дружину в хороші 
руки»

01.45 Історія одного 
злочину 16+

УКРАЇНА
06.00 Бандитський Київ
07.30 Брама часу
08.20 Паралельний світ
09.10 Бойова залізниця
10.40 Ісус: таємниче 

життя
12.40 Подорожі з Ісусом
13.30 Загадки планети
15.40 Повернення 

додому
17.40 Далеко і ще далі
19.30 Прихована 

реальність
21.10 Таємниці Ісуса
23.50 Легенди карного 

розшуку

МЕГА

06.00, 19.30, 04.40 «ТСН»
06.45 «Гроші»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
10.00 «Таємний код віри»
11.00, 23.15 «Світське 

життя»
12.00 «Одруження 

наосліп 3»
13.45 «Голос країни 7»
16.35 «Вечірній квартал »
18.30 «Розсміши коміка 

2017»
20.15, 05.25 «Українські 

сенсації»
21.15 «Вечірній квартал»
00.15 «Ліга сміху -3 2017»

1+1

07.40 Х/ф «Бережись 
автомобіля»

09.30 «Україна вражає»
10.00 Док.проект «Мені 

подобається... Алла 
Пугачова»

11.05 Х/ф «Жінка, яка 
співає»

12.45 «Сходження 
Благодатного Вогню 
у Храмі Гробу 
Господнього»

14.45, 03.30 Док.проект 
«Свята земля»

15.25, 20.30 Т/с 
«Поверни моє кохання»

20.00 «Подробиці»
23.30 «Трансляція 

святкового 
богослужіння з Києво-
Печерської Лаври»

04.10 Х/ф «Час бажань»

ІНТЕР

05.15, 12.45 Факти
05.35 Т/с «Відділ 44»
07.15 Дивитись усім!
08.05 М і Ж
09.00 Я зняв!
09.55 Дизель-шоу. 

Дайджест
10.55 Особливості 

національної роботи
11.50 Відпустка по обміну
13.00 Т/с «На трьох»
15.15 Х/ф 

«Суперфорсаж»
17.00 М/ф «Монстри 

проти прибульців»
18.45 Факти. Вечір
19.15 Надзвичайні 

новини. Підсумки
20.05 М/ф «Іван Царевич і 

Сірий Вовк»
21.45 Х/ф «Хоббіт. 

Несподівана 
подорож»

00.45 Х/ф «Снайпер-4. 
Перезавантаження»

02.15 Стоп-10
02.50 Х/ф «Повстання 

світу»

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки 2

06.20 Казка з татом
06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с «Лис Микита»
07.25 М/с «Шалені 

кролики. Вторгнення»
07.40 М/ф «Чудасія»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»
10.10 М/ф «Малюк 

Великий панда»
11.50 Х/ф «Герцог»
13.30 Казки У Кіно
16.05 Х/ф «Боги, мабуть, 

з’їхали з глузду 2»
18.00 М/ф «Ріо»
19.50 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
23.00, 02.45 Країна У
00.00 Т/с «Отже»
00.35 Х/ф «Чотири дні з 

життя Чандні»
04.25 Віталька

ТЕТ
07.00, 21.00 Молитва за 

Україну
07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.50 «Агросвіт»
08.10 «Народна 

скарбниця» (писанки)
08.30 «Грані»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.00 Т/ц «Кулінарія від 

Андрія»
10.15 «Народна скарбниця»: 

«Диво-писанка»
10.30 «Тільки разом!» 

(дайджест)
11.00 «Волинська веселка»
11.30 Тема дня
12.00 «Натхнення»
12.30 «Протилежний 

погляд»
13.35 Т/ц «Ключ до успіху»
14.00 Телепроект «Я 

зможу!» (2 сезон, 2 
випуск)

14.15 Т/ц «Роки і долі»
14.55 Т/ф «Світова арена 

Ірини Климець»
15.10 Ретроспектива: 

«Символ віри» (історія 
свята Пасхи)

15.40 Т/ц «Спадщина»
16.00 Новини. День
16.30 «Великодній кошик»
17.00 «Клас!»
17.25 «Грані»
18.00 «Уряд на зв’язку з 

громадянами»
18.30 Крок назустріч
19.00 Новини. Підсумок
19.30 «Абетка зору»
20.00 «Акценти»
20.20 Т/ф «Писала мати 

писанки»
20.50 «Вечірня казка»
21.05 «Молодіжна студія»
22.00 Новини
22.25, 04.25 «Із перших уст»
22.30 «Вікно в Америку»
22.50 «Я зможу!» (2 сезон, 

3 випуск)
23.15 Великоднє 

богослужіння із Луцького 
Свято-Троїцького 
кафедрального 
собору УПЦ КП. (пряма 
трансляція)

04.00 Новини. Підсумок
04.30 Т/ц «Спадщина»
04.55 «Молодіжна студія»
05.45 «Я зможу!»
06.10 «Остання 

барикада»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00 Детонація
07.30 Євромакс
08.00, 09.00 Новини «На 

часі»
08.30, 09.30, 19.05, 

21.55, 00.25 Погода
08.35 Всім малятам-

трулялятам
08.50, 12.00, 18.30, 

20.30 Вголос
09.35 Рандеву
10.00, 15.00 Бутік TV
12.10 Говоримо польською
12.30 Смак здоров’я
12.45 Чоловічі розваги
13.00 Д/ф «Третій день»
14.00 Життя без обману
16.00 Т/с «Травма»
17.00 «Відкрита Біблія»
17.30 Чарівна майстерня
18.00 Мозаїка 

батьківства

АВЕРС 18.45, 21.30, 00.00, 
02.30 Новини «На 
часі». Спецвипуск

19.10 Фільм 
«Воскресіння»

20.00 Вісник обласної 
ради

20.40 Вечірня казочка
21.00 Огляд світових 

подій
22.00 Т/с «На Захід»
23.30 П/ф «Пасхальні 

переживання»
00.30 Діагноз: здоров’я
01.00 Програма «Життя 

після смерті». 1 ч.
02.00 МузейОк
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«Максимко»
05.30 Музична скринька
06.00 Мультсеріал 

«Секретний план»
06.30 Мультсеріал 

«Пасхальна історія»

П’ЯТНИЦЯ 14 квітня
06.00, 07.00, 08.00, 
13.00, 15.00, 21.00, 05.10 
Новини 06.15, 08.15 
АгроЕра 06.25 Життєлюб 
06.45, 07.45, 08.25 
Смакота 07.20, 00.00 На 
слуху 08.35 Територія 
закону 09.00 Ранок 
про Україну 09.35 Д/с 
«Розповіді про Хансік» 
10.00, 18.50 Що там з 
Євробаченням? Блоги 
10.05, 18.10, 18.55 КЛІП 
учасника Євробачення-
2017 10.25, 16.30 Т/с 
«Лінія захисту» 12.05, 
16.20 Д/с «Південна 
Корея сьогодні» 12.15 
Суспільний університет 
12.40, 21.30 Новини. 
Спорт 13.15 Схеми 14.05 
Д/ф «Голий король» 
Костянтина Степанкова» 
15.20 Віра. Надія. Любов 
17.20 Казки Лірника 
Сашка 17.40 М/с «Книга 
джунглів» 18.15, 01.20 
Новинний блок 19.00, 
01.50 Новини. Культура 
19.25 Х/ф «Десять 
заповідей» 22.00 
ХРЕСНА ДОРОГА за 
участю СВЯТІШОГО ОТЦЯ 
ФРАНЦИСКА В КОЛІЗЕЇ 
(РИМ) 02.05 Музичне 
турне 03.45 Надвечір’я

UA: ПЕРШИЙ

03.00, 01.45 Зона ночі
04.25, 08.00 Т/с «Друзі»
05.40, 18.00 Абзац
06.35, 07.55 Kids Time
06.40 М/с «Сімейка 

Крудс»
09.50, 20.45 Київ вдень 

та вночі
14.10 Серця трьох
16.15, 19.00 

Суперінтуїція
22.00 Х/ф «Без 

відчуттів»
23.45 Х/ф «Бісів 

мобільник»
01.40 Служба розшуку 

дітей

НОВИЙ КАНАЛ
05.52, 18.30, 01.00 Т/с 

«Коли ми вдома»
08.00 Х/ф «Осінній 

вальс»
10.05 Х/ф 

«Парфумерша»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.55 «Холостяк 

- 7»
22.30 «Небачене 

Євробачення»
01.55 «Слідство ведуть 

екстрасенси»

СТБ
05.10 «Рецепти щастя. 

Нова історія»
06.00 «Спеція»
07.30 «Мультфільми»
10.00, 00.50 «Розсміши 

коміка»
11.00, 16.20 «Файна 

Юкрайна»
12.25, 01.50 «Орел і 

Решка. Шопінг 2016»
14.20, 20.00 «Орел і Решка. 

Незвідана Європа»
15.20, 21.00 «Орел і Решка. 

Ювілейний сезон»
18.00 «Звана вечеря»
19.00 «Орел і Решка»
22.00 «КВН на БІС»
23.00 «КВН»
02.35 «Нічне життя»

К1
07.00, 08.00, 09.00, 

15.00, 19.00, 23.00, 
03.00 Сьогодні

07.15, 08.15 Ранок з 
Україною

09.15 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості 16+
16.10 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Райське місце»
19.45 «Говорить Україна»
21.00, 00.00 Т/с «Люба. 

Любов»
23.20 Слідами 

львівського сміття. 
Спеціальний репортаж

01.30 Т/с «Закон і 
порядок: Злочинні 
наміри»

УКРАЇНА
06.00 Бандитська Одеса 
07.20 Майор «Вихор» 
08.10, 12.50 Правила 
життя 09.00 Правда життя 
10.00, 21.40 Мистецтво 
виживання 10.50 Тварини-
генії 11.50 Пустелі: життя 
на межі 13.40 Містична 
Україна 14.30 Брама 
часу 15.20, 23.40 Бойова 
залізниця 16.10, 20.50 
Скарби зі сховищ 17.00 
Вомбат: таємне життя 
18.00, 22.40 Загадки 
планети 19.00 Легенди 
карного розшуку 19.50 
Далеко і ще далі 00.30 
Прихована реальність 
05.40 Бандитський Київ 

МЕГА

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 16.45, 
19.30 «ТСН»

06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

09.30 «Чотири весілля 6»
10.50, 12.20 «Міняю 

жінку - 7»
12.50 «Мольфар»
13.50 «Пробач мені, моя 

любове»
14.45, 15.45 «Сімейні 

мелодрами 6»
17.15 Т/с «Кохання проти 

долі»
20.15 «Розсміши коміка. 

Діти 2»
22.00 «Ліга сміху -3 2017»
00.45, 04.40 «Вечірній 

Київ»

06.20, 13.20 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
ІНТЕРом»

09.20 «Давай 
одружимося»

11.10, 12.25 Т/с «Кохання 
за законом»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 01.55, 04.30 

«Подробиці»
21.00 «Чорне дзеркало»
23.00 Х/ф «Час бажань»
01.05 Док.проект 

«Воскресіння»
02.45 «Чекай на мене»
05.15 Х/ф «Дівчина з 

гітарою»

1+1 ІНТЕР

05.35 Громадянська 
оборона

06.30 Ранок у великому 
місті

08.45, 12.45, 15.45 Факти
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
09.55 Інсайдер
10.50 Більше ніж правда
12.25, 13.10, 17.50 Т/с 

«Північний вітер»
13.55 Х/ф «Снайпер-3»
15.35, 16.10 Т/с «Пес-2»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Дизель-шоу
23.45 Х/ф «Снайпер-4. 

Перезавантаження»
01.20 Т/с «Лас-Вегас-5»
02.45 Стоп-10

ICTV

06.00, 05.40 Корисні 
підказки 06.20 Казка з 
татом 06.40 Це наше-це 
твоє 06.50 Байдиківка 
07.10 М/с «Лис Микита» 
07.25 М/с «Шалені 
кролики» 07.40 М/ф 
«Червона жаба» 09.40 М/с 
«Дора-мандрівниця» 10.10 
Х/ф «Чотири дні з життя 
Чандні» 12.25 Найгірший 
водій країни 13.25 Готель 
Галіція 14.30 Одного 
разу під Полтавою 14.55 
Т/с «Домашній арешт» 
15.55, 04.25 Віталька 
16.50 Казки У Кіно 17.50 
Панянка-селянка 20.00 
М/ф «Ріо» 21.50 Х/ф 
«Новітній заповіт» 
00.00 Х/ф «Нескорений» 
02.00 Теорія зради 02.45 
Країна У 

ТЕТ

07.00, 21.00, 23.55 
Молитва за Україну

07.05 Новини. Ранок
07.30 Час-Тіme
07.55, 22.30, 00.25, 04.25 

«Із перших уст»
08.00 Т/ц «Чудесний 

канал»
08.30 Т/ц «Стоп корупція!»
09.00 «Ранок «Нової 

Волині»
10.20 «Співає родина» 
10.50 Т/ц «Те, що в мені»
11.10 «Хочу бути»
11.30, 16.30, 23.05 Тема 

дня
12.00 Т/ц «Творчий 

портрет»
12.30 «Актуально»
13.30 Т/ц «Сам собі 

господар»
13.55 Мультсеріал
14.50 «Ти - молодий» 

(сурдопереклад)
15.15 «Дитячий світ»
15.30 Т/ф «Василь 

Чепелюк: «Я - України 
син»

16.00 Новини. День
17.05 Т/ц «Твій дім»
17.20 «Кошик творчих ідей»
17.40 Т/ц «Разом» 

(сурдопереклад)
18.05 Т/ц «Роки і долі»
18.35 Т/ц «Як це?»
18.55 Служба розшуку 

дітей
19.00, 00.00 Новини. 

Підсумок
19.25, 22.25 Погода
19.35 «Важливо!»
19.40 «З добром у серці»
19.45 «Протилежний 

погляд»
20.45 «Вечірня казка»
21.05 «Агросвіт»
21.35 «Час країни»
22.00, 04.00 Новини. 

Підсумок
22.35 «Час-Time»
22.45 «Піснеспіви 

Великого посту». 1 ч.
23.30 «Піснеспіви 

Великого посту». 2 ч.
23.50 «Хроніка війни»
00.30 «Протилежний 

погляд»
01.20 Т/ф «Свята Земля»
04.30 Т/ф «Свята Земля»
05.30 Т/ц «Так було»
06.00 Т/ц «Краєзнавча 

подорож»
06.25 «Волинська веселка»

НОВА ВОЛИНЬ

07.00, 08.00, 18.45, 
21.30, 00.00, 02.30 
Новини «На часі»

07.30, 08.30, 18.55, 
22.00, 00.30, 03.00 
Погода

07.35 Всім малятам-
трулялятам

07.50, 18.30, 20.30 
Вголос

08.35, 03.05 Феєрія 
мандрів

09.00 Т/с «Джентльмен»
09.45 Чоловічі розваги
10.00, 15.00 Бутік TV
12.00 Чарівна майстерня
12.30 Шляхами Волині
14.00 Т/с «У меншості»
14.30 Слідство Інфо
16.00 Т/с «Травма»
17.00 Дружболандія

АВЕРС 17.20 Англійські КЛАСи
17.30 Рандеву
18.00, 06.00 Мозаїка 

батьківства
19.00 Т/с «Джентльмен»
19.50 Настав час
20.00 Волинський 

портрет
20.40 Вечірня казочка
21.00 Рандеву
22.05 Т/с «Травма»
23.30 П/ф «Пасхальні 

переживання»
00.35 Життя в цифрі
01.00 Д/ф «Третій день»
02.00 МузейОк
03.30 Сад. Город. Квітник
03.45 Чоловічі розваги
04.00 Ретроспектива: 

«Тарас Шевченко»
05.30 Музична скринька
06.30 Мультсеріал «Це 

Хлопчик»

Фільм «Небеса реальні»

Фільм «Десять заповідей»

Фільм «Нескорений»

00:00

19:25

00:00

kino-teatr.ua
tfi lm

.club

kino-na-xati.com

СТІНГ ВИКОНАЄ 
ГІМН УКРАЇНИ  

Знаменитий англійський рок-
музикант Стінг заспіває Гімн України, 

йшлося у «Сніданку з 1+1». Британець 
планує виконати «Ще не вмерла 
Україна» у Лондоні перед початком бою 
Володимира Кличка 29 квітня. 

Цікаво, що української мови співак не 
знає, але готовий вивчити слова Гімну. Це 
його особисте бажання. Адже 65-річний 
співак не лише давній фанат боксера, але й 
почесний член офіційного фан-клубу бра-
тів Кличків. Він стежить за їхньою кар’єрою 
протягом останніх п’ятнадцяти років.

нічого собі

ctv.by
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Я ніколи ще не пив шампанського до сніданку. Під час сніданку траплялося. 
Але ніколи – до. Фільм «Сніданок у Тіффані»
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НЕДІЛЯ 16 квітня
06.00 Світ православ’я
06.30, 07.00, 08.05, 

13.20, 19.20, 22.55, 
23.50, 00.15 Погода

06.35 Д/ф «Пасха»
07.25 Життєлюб
08.35 Паспортний сервіс
08.45, 00.20 Телемагазин
09.00, 12.55 ВЕЛИКОДНІ 

ПРИВІТАННЯ
09.15 ВЕЛИКОДНЯ 

БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ
10.50 ВЕЛИКОДНЯ СЛУЖБА 

БОЖА і АПОСТОЛЬСЬКЕ 
БЛАГОСЛОВЕННЯ для 
РИМА й ЦІЛОГО СВІТУ 
СВЯТІШОГО ОТЦЯ 
ФРАНЦИСКА з площі Св. 
ПЕТРА в РИМІ

13.45 Путівник прочанина
14.00 Фольк-music
15.30 Х/ф «Клара і 

Франциск»
19.30 Благодійна акція 

«Незабутня Квітка» 
21.00, 05.35 Новини
21.20 Д/с «Розповіді про 

Хансік»
22.30 Що там з 

Євробаченням? Кухня
23.00 Світ on line
23.20 Діадема Старця. 

Гавріїл Ургебадзе
23.55 Територія закону
01.20 Музичне турне
02.20 Віра. Надія. Любов
03.10 Світло
03.50 «Лісова пісня»

05.45, 12.45 Факти
06.15 Т/с «Відділ 44»
08.55 Х/ф «Подорож 

«Єдинорога»
12.05, 13.00 М/ф 

«Монстри проти 
прибульців»

14.00 Х/ф «Хоббіт. 
Несподівана 
подорож»

17.05 М/ф «Іван Царевич і 
Сірий Вовк»

18.45 Факти тижня. 100 
хвилин

20.30 М/ф «Іван Царевич і 
Сірий Вовк-2»

22.00 Х/ф «Хоббіт. 
Пустка Смога»

00.50 Х/ф «Снайпер-5. 
Спадщина»

02.30 Т/с «Слідчі»

06.40 Це наше-це твоє
06.50 Байдиківка
07.10 М/с «Лис Микита»
07.25, 10.10 М/с «Шалені 

кролики. Вторгнення»
07.40 М/ф «Грицеві 

писанки»
08.00 Мультмікс
09.40 М/с «Дора-

мандрівниця»
11.50 М/ф «Малюк 

Великий панда»
13.30 Х/ф «Найкращий 

друг шпигуна»
15.00 Х/ф «Король 

повітря: Сьома подача»
16.40 Рятівники
19.50 Готель Галіція
22.00 Одного разу в Одесі
23.00 Розсміши коміка
00.00 Т/с «Отже»
00.35 Х/ф «Нескорений»
02.30 Країна У
04.10 Віталька

07.00, 23.55 Молитва за 
Україну

07.05 Новини. Ранок 
(сурдопереклад)

07.30 «Вікно в Америку»
08.00 «Акценти»
08.20 «Народна 

скарбниця» (вербовий 
кошик)

08.50 «З добром у серці»
09.00 Трансляція 

Великодніх Богослужінь 
у Києві

10.00 «Христос Воскрес!»
10.05 «Клас!»
10.30 «Медичний журнал»
11.00 «Молодіжна студія»
11.50 «Христос Воскрес!»
12.15 Т/ц «Мандри кота 

Фініка»
12.35 Т/ф «На гостину до 

Липинських»
13.05 «Здоровенькі були!»
13.30 «Натхнення»
14.00 «Волинський 

тиждень»
14.25 «Дитячий світ»
14.35 «Народна скарбниця» 

(«Диво-писанка»)
15.10 «І пташки хочуть миру»
16.00 «Дзвони Волині»
16.45 «Я зможу!» (2 сезон, 

3 випуск)
17.25 Великоднє 

богослужіння із Луцького 
Свято-Троїцького 
кафедрального собору 
УПЦ КП

22.10 «Волинський 
тиждень» (сурдопереклад)

22.35 Погода
22.45 «Час-Time»
23.00 Т/ц «Роки і долі»
23.25 «На всі 100»
00.00 Т/ф «Польська кров 

української групи»
00.30 Т/ф «Неочікуване 

побачення»
01.00 «І пташки хочуть миру»
01.35 Концерт дуету 

«Писанка»
02.30 Концерт Тетяни 

Ціхоцької «Волинський 
Великдень»

03.30 «Я зможу!» (2 сезон, 
3 випуск)

03.45 «Натхнення»
04.25 «Православні 

піснеспіви»
06.00 «Український клуб»

07.45 «Холостяк - 7»
09.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Караоке на 

Майдані»
11.05 «Україна має 

талант!. Діти»
14.15 Х/ф 

«Джентльмени удачі»
16.05, 23.35 «Я 

соромлюсь свого тіла 4»
18.00, 22.40, 00.50 

«Слідство ведуть 
екстрасенси»

20.55 «Один за всіх»
05.40 «Все буде добре!»

05.10 «Рецепти щастя. 
Нова історія»

06.00 «Спеція»
06.30 «TOP SHOP»
07.30 «Мультфільми»
08.00 М/ф «Бунт пернатих»
09.25 Т/с «H2O: Просто 

додай води»
11.00 Х/ф «Мирний воїн»
13.20 «Навколо М»
14.20 «Орел і Решка. На 

краю світу»
20.00 М/ф «Воруши 

ластами, Семмі»
21.40 «КВН»
23.40 «Вечірній квартал»
01.20 Х/ф «В очікуванні 

вічності»
02.50 «Нічне життя»

06.30 Сьогодні
07.10 Зірковий шлях
09.50 Х/ф «Віддам 

дружину в хороші 
руки»

11.45 Т/с «Чужа доля»
15.10 Х/ф «Наречений»
17.00, 20.00 Т/с 

«Поранене серце»
19.00, 05.20 Події тижня з 

Олегом Панютою
21.25 Х/ф «Роман в 

листах»
23.20 Музична 

платформа. Концерт
01.30 Т/с «Райське місце»

07.30 Брама часу
08.20 Шосте відчуття. Дар 

чи прокляття?
09.10 Бойова залізниця
10.40 Справжнє обличчя 

Ісуса
12.40 Хрест у мистецтві
13.30 Загадки планети
15.40 Пустелі: життя на 

межі
17.40 Далеко і ще далі
19.30 Прихована 

реальність
20.20 Паралельний світ
21.10 Ісус: таємниче 

життя
22.40 Подорожі з Ісусом
23.40 Україна: забута 

історія

UA: ПЕРШИЙ

НОВИЙ КАНАЛ СТБ К1 УКРАЇНА МЕГА

06.15 «На ножах»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
09.00 Лотерея «Лото-

забава»
09.40 М/ф «Маша і 

ведмідь»
10.00 «Розсміши коміка 

2017»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 

«Світ навиворіт»
15.00 Т/с «Хороший 

хлопець»
19.30, 05.15 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Голос країни 7»
00.10 Х/ф «Лінкольн»
03.45 «Аргумент кiно»

05.45 «Подробиці»
06.15 Х/ф «Бережись 

автомобіля»
08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і решка. Рай 

і пекло»
11.00 «Орел і решка. 

Перезавантаження»
12.00, 02.10 Х/ф 

«Шалене весіллля»
14.00 Концерт «Алла 

Пугачова. Вибране»
16.00, 21.30 Т/с 

«Поверни моє кохання»
20.00 «Подробиці тижня»
23.30 Х/ф «Жінка, яка 

співає»
01.10 Док.проект «Мені 

подобається... Алла 
Пугачова»

1+1 ІНТЕР

ICTV ТЕТ

НОВА ВОЛИНЬ

06.00, 07.55 Kids Time
06.02 М/с «Сімейка Крудс»
08.00 М/ф «Синбад: 

Легенда семи морів»
09.20 М/ф «Як 

приборкати дракона»
11.15 Х/ф 

«Куленепробивний»
13.15 Х/ф «Гаррі Поттер і 

в’язень Азкабану»
16.00 Х/ф «Гаррі Поттер і 

Келих вогню»
18.50 Х/ф «Учень чаклуна»
21.00 Х/ф «Джон Картер»
23.25 Х/ф «Залізна 

сутичка»
01.10 Х/ф «Полювання 

на колишню»

07.00 Детонація
07.30 Сьогодні-завтра
08.00, 09.00 Новини «На 

часі». Спецвипуск
08.25, 09.25, 18.55, 

21.55, 00.00 Погода
08.30 Мозаїка батьківства
08.50, 12.00, 14.50, 

18.30, 20.30 Вголос
09.30 Вісник обласної 

ради
10.00, 15.00 Бутік TV
12.10 Чарівна майстерня
12.30 Життя в цифрі
12.45 Сад. Город. Квітник
13.00 Програма «Життя 

після смерті». 1 ч.
14.00 Дайджест
14.30 Рандеву
16.00 Огляд світових 

подій
16.30 У фокусі Європа

АВЕРС 17.00 Благодатна купель
17.30 Глобал 3000
18.00 Слідство інфо
18.40 Чоловічі розваги
19.00 Життя без обману
20.00 Діагноз: здоров’я
20.40 Вечірня казочка
21.00 Євромакс
21.30 Феєрія мандрів
22.00 Т/с «На Захід»
23.30 Волинський 

портрет
00.05 Твій дім
00.20 Я тут живу
00.30 Діагноз: здоров’я
01.00 Програма «Життя 

після смерті». 2 ч.
02.00 МузейОк
02.30 Сьогодні-завтра
03.00 Поспілкуймося
04.00 Ретроспектива: 

«Винищувачі»
05.30 Музична скринька
06.00 Мультсеріал

ФУТБОЛ 1

ПН 10 квітня ВТ 11 квітня СР 12 квітня ЧТ 13 квітня ПТ 14 квітня СБ 15 квітня НД 16 квітня
06.00 Малага - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 07.45 
Шахтар - Чорноморець. 
Чемпіонат України 09.30 «Моя 
гра» Бланко Лещук 10.00, 
15.40, 22.30 Футбол NEWS 
10.20 «Великий футбол» 12.05 
Реал - Атлетіко. Чемпіонат 
Іспанії 13.50 Зірка - Ворскла 
16.00 Журнал Ліги Європи. 
Прем’єра 16.30 Журнал Ліги 
Чемпіонів 17.00 Сандерленд 
- МЮ 18.55 Чемпіонат Англії. 
Огляд туру. Прем’єра 19.50 
Ліверпуль - Арсенал. 1/4 
фіналу (2007/2008).  Ліга 
Чемпіонів 21.40 LIVE. Сосьєдад 
- Спортінг. Чемпіонат Іспанії 
23.40 Чемпіонат Іспанії. Огляд 
туру 00.35 Сталь - Волинь 
02.20 Тоттенгем - Вотфорд. 
Чемпіонат Англії 04.10 Севілья 
- Депортіво. Чемпіонат Іспанії 

06.00, 16.00 «Європейський 
WEEKEND» 07.20, 17.20 
Кристал Пелес - Арсенал. 
Чемпіонат Англії 09.05 
Чемпіонат Іспанії. Огляд туру 
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE 10.20 Олександрія 
- Зоря. Чемпіонат України 
12.10 «Великий футбол» 
13.50 Шахтар - Чорноморець. 
Чемпіонат України 19.10 
Малага - Барселона. Чемпіонат 
Іспанії 21.00, 23.40 «Ніч 
Ліги Чемпіонів» 21.35 LIVE. 
Ювентус - Барселона. 1/4 
фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 00.20 Реал - Атлетіко. 
Чемпіонат Іспанії 02.10 
Евертон - Лестер. Чемпіонат 
Англії 04.00 Зірка - Ворскла. 
Чемпіонат України 

06.00 Сандерленд - МЮ. 
Чемпіонат Англії 07.45 «Моя 
гра» Бланко Лещук 08.15 
Сталь - Волинь 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Боруссія (Д) - Монако. 1/4 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
12.10 Борнмут - Челсі 13.55 
Севілья - Депортіво 16.00, 
18.25 «Ніч Ліги Чемпіонів» 
16.35 Ювентус - Барселона. 
1/4 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 19.10 Журнал Ліги 
Європи 19.40 Реал - Атлетіко 
21.30 LIVE. Атлетіко - Лестер. 
1/4 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 23.40 «Сіткорізи» 00.10 
Шахтар - Чорноморець. 
Чемпіонат України 02.00 
Топ-матч 02.10 Кристал 
Пелес - Арсенал. Чемпіонат 
Англії 04.00 Баварія - Реал. 1/4 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 

06.00 Борнмут - Челсі. 
Чемпіонат Англії 07.45 
Журнал Ліги Європи 08.15 
Олександрія - Зоря 10.00, 
15.40, 21.25 Футбол NEWS. 
LIVE 10.20 Атлетіко - Лестер. 
1/4 фіналу. Ліга Чемпіонів 
УЄФА 12.10, 02.25 Ювентус 
- Барселона. 1/4 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 13.55 Боруссія 
(Д) - Монако. 1/4 фіналу. Ліга 
Чемпіонів УЄФА 16.00, 18.25 
«Ніч Ліги Чемпіонів» 16.35 
Баварія - Реал. 1/4 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 19.10 
Сандерленд - МЮ. Чемпіонат 
Англії 21.00, 21.40, 00.00 
«Шлях до Стокгольма» 21.55 
LIVE. Андерлехт - МЮ. 1/4 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 
00.40 Аякс - Шальке. 1/4 
фіналу. Ліга Європи УЄФА. 
Прем’єра 04.10 Сельта - Генк

06.00 Аякс - Шальке. 1/4 
фіналу. Ліга Європи УЄФА 
07.45 «Сіткорізи» 08.15, 01.40 
Ліон - Бешикташ. 1/4 фіналу. 
Ліга Європи 10.00, 15.40, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.25 
Ювентус - Барселона. 1/4 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
12.15 «Моя гра» Бланко Лещук 
12.45, 21.20 Топ-матч 12.55 
Баварія - Реал. 1/4 фіналу. Ліга 
Чемпіонів 14.45 Огляд матчів. 
Ліга Європи. Прем’єра 16.05 
Андерлехт - МЮ. 1/4 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА 17.50 
«Шлях до Стокгольма» 18.30, 
20.55 Тур ONLINE 18.55 LIVE. 
Ворскла - Карпати 21.35 Огляд 
матчів. Ліга Європи УЄФА 
22.50 Світ Прем’єр-Ліги 23.20 
Сельта - Генк 01.10 Чемпіонат 
Іспанії. Передмова до туру 
04.00 Атлетік - Лас-Пальмас

06.00 Атлетіко - Лестер. 1/4 
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 
07.45 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру 08.15 
Ворскла - Карпати 10.00, 
22.30 Футбол NEWS. LIVE 10.20 
Баварія - Реал. 1/4 фіналу. 
Ліга Чемпіонів УЄФА 12.10 
Андерлехт - МЮ. 1/4 фіналу. 
Ліга Європи УЄФА 13.55 
Чемпіонат Англії. Передмова 
до туру 14.25 LIVE. Тоттенгем - 
Борнмут 16.30 Світ Прем’єр-
Ліги 17.00, 19.10, 21.25, 23.40, 
01.40, 03.40 Топ-матч 17.10 
LIVE. Спортінг - Реал 18.00 
Футбол Tables 19.25 LIVE. 
Атлетіко - Осасуна 21.40 LIVE. 
Барселона - Сосьєдад 23.50 
Олімпік - Шахтар. Чемпіонат 
України 01.50 Депортіво 
- Малага 03.55 Саутгемптон - 
Ман Сіті. Чемпіонат Англії 

06.00 Тоттенгем - Борнмут 
07.45 Світ Прем’єр-Ліги 08.15 
Аякс - Шальке. 1/4 фіналу. Ліга 
Європи УЄФА 10.00, 15.40, 
20.15 Футбол NEWS. LIVE 10.20 
«Моя гра» М. Кополовець. 
Прем’єра 10.50 Спортінг - Реал 
12.30 Журнал Ліги Чемпіонів. 
Прем’єра 12.55 LIVE. Леганес - 
Еспаньйол 14.55, 16.55, 19.10 
Топ-матч 15.10 «Моя гра» 
М. Кополовець 16.00, 01.20 
Огляд матчів. Ліга Європи 
УЄФА 17.10 LIVE. Валенсія 
- Севілья. Чемпіонат Іспанії 
18.00 Футбол Tables 19.25 
LIVE. Бетіс - Ейбар. Чемпіонат 
Іспанії 21.20 «Великий футбол» 
23.00 Журнал Ліги Чемпіонів 
23.30 МЮ - Челсі. Чемпіонат 
Англії 02.15 Гранада - Сельта. 
Чемпіонат Іспанії 04.05 Вест 
Бромвіч - Ліверпуль

Фільм «Хоббіт. Пустка Смога»

22:00

kinom
ania.ru

Фільм «Джентльмени удачі»

14:15

m
egogo.net

не будьмо байдужими 

П’ЯТИМІСЯЧНИЙ 
МАЛЮК ПОТРЕБУЄ 
ГРОШЕЙ НА ЛІКУВАННЯ

У Дениса Пащука з села Овадне 
Володимир-Волинського 
району – спінальна аміотрофія 
Вердінга-Гоффмана. Це спадкова 
невиліковна патологія. Наталія, мама 
п’ятимісячного хлопчика, розповідає, 
що Денис не може ворушити ні 
ніжками, ні ручками. Нещодавно 
малюкові зробили трахеотомію – 
встановили трубку в трахею, аби 
відновити дихання. Нині малюк на 
штучній вентиляції легень. 

«Коли син народився, то лікарі сказали, 
що він здоровий. Хвороба дала про себе знати 
не відразу, а на третьому тижні життя малюка. 
Медики розповіли, що ця патологія у Дениса 
була з народження. Але виявилася лише че-
рез кілька тижнів», – каже мама хлопчика. 

Батьки звернулися в київську лікарню 
«Охматдит», де й встановили діагноз. Медики 
нічого не прогнозують. Зараз хлопчик пере-
буває на стаціонарному лікуванні у відділенні 
анестезіології №1 Волинського обласного ме-
дичного територіального об’єднання. 

Крім Дениса, у сім’ї Пащуків є ще двійко 
хлопчиків. Батьки ніде не працюють: мама 
перебуває у декреті, тато – колишній атовець. 
Щодня вони витрачають від 800 гривень на 
лікування дитини. Коштів бракує. Тому Пащу-
ки просять усіх небайдужих людей про допо-
могу. 

Картка «ПриватБанку»: 
4149497809779145

Пащук Наталія Анатоліївна 
тел. (063) 707 76 51 
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вустами героя

Олег Твердохліб (позивний 
Сармат) носить із собою 
підкову сарматської 

доби, яку знайшов у вирві, куди 
двічі втрапив снаряд. Вважає 
ї ї талісманом і продавати не 
збирається. Утім Сарматом він 
був не завжди – більше звик до 
позивного Старшина. Півтора року 
лучанин добровольцем боровся за 
українську землю.

Про подвиги Сармата у війні за українську 
незалежність ширяться легенди, а ті, хто сидів 
разом з ним в окопах, без перебільшення ка-
жуть, що все це – правда. А таких захисників, 
як Олег, ще потрібно пошукати.

Олег записався добровольцем в «Айдар» – 
у військкоматі не взяли за віком. Адже саме з 
таких досвідчених воїнів у добровільному 
батальйоні сформували взвод «динозаврів», 
і Твердохліб став його командиром. Разом з 
побратимами він звільняв міста і селища, брав 
участь у небезпечних бойових завданнях, 
п’ять разів був контужений і поранений, часто 
опинявся віч-на-віч зі смертю. Але щиро вірив, 
що життя йому зберігає Бог, а його талісман – 
старовинна сарматська підкова.

Коли я познайомився з Олегом Твердо-
хлібом, то думав, що побачу суворого вояку 
зі сталевим характером та командирським 
голосом, а насправді зустрів щиру, відкриту й 
усміхнену людину, та це було колись...

Сьогодні Олег посміхається менше, адже 
триває його боротьба, але це боротьба вже не 
за державну незалежність, а за власне життя...

Нині ж він розповідає правду про війну. 

БИТВА ЗА ГЕОРГІЇВКУ. 
ЗАГИБЕЛЬ ОЛЕГА 
МИХАЙЛОВА

Битва за Георгіївку – одне з бойових зітк-
нень, у якому брали злагоджену участь де-
сантники разом з добровольцями батальйо-
ну «Айдар». Сектор А і бої біля луганського 
аеропорту не такі відомі, як бої біля Донецька 
й аеропорту ім. Прокоф’єва, але це відрізок 
війни, де є багато славних сторінок. Однією з 
таких була липнева битва за Георгіївку.

Після жорстокого бою, коли ми залед-
ве встигли перевести дух, до мене прийшов 
«легендарний командир» Ігор Лапін, якого, 
до речі, я не бачив поруч під час інтенсивної 
атаки противника. Та я його взагалі не бачив 
у запеклих боях. Отож, я ще не встиг навіть 
умитися, як до мене прибіг Лапін зі списком 
тих, кого він хоче подати на нагородження.

Я, подивившись той список, сказав йому, 
що до нагородження можуть бути пред-
ставлені тільки ті, хто залишився зі мною на 
блокпосту і йшов уперед, дивлячись смерті у 
вічі. На це я дістав відповідь, що він все одно 
зробить так, як вважає за потрібне. Тільки зго-
дом я дізнався, що ніхто із особового складу, 
солдатів, сержантів, тих, кого я бачив поряд у 
боях за Георгіївку, не був представлений до 
нагороди, крім двох людей – майора Вади-
ма Зелінського (позивний Балу), який втік із 
блокпоста, і старшого лейтенанта Ігоря Лапі-
на (позивний Зола), який узагалі не брав учас-
ті в боях за Георгіївку.

Після цього Ігор Лапін знову звертався до 
мене, просив дати зведену інформацію про 
обставини бою. Але я йому відповів: «Ти ж 
буцімто брав участь у бойовому зіткненні, то 
маєш сам знати про всі обставини». Він пішов, 
а вже під вечір організовував групу нібито для 

САРМАТ. БИТВА ЗА ПРАВДУ

зачистки, а насправді – помародерствувати в 
селі. І от вони йдуть провулком, паралельним 
центральній вулиці, що веде на Луганськ. У 
групу, самі розумієте, потрапили «обрані з 
обраних», яким завжди потрібна охорона. 
Охоронцем вони взяли чудову людину, ку-
леметника Олега Михайлова, не пояснюючи 
йому суті завдання. На вулиці вже сутеніло. 
Зненацька на них вийшла сєпарська група 
із назвою «Вежливые люди». Наші «вояки», 
навіть не прийнявши бій, покидали зброю і 
повтікали. Залишився один Олег Михайлов. 
Його оточили вороги. Зрозумівши, що це вже 
кінець, він підірвав себе, забравши з собою 
десятки життів сепаратистів. Його хороб-
рістю був вражений навіть ворог: бойовики 
взяли його дивом уцілілий телефон, набра-
ли синові й сказали, що його батько – Герой. 
А та «команда», яка його туди покликала, так 
злякалася, що 24 години після цього пиячила. 
І тільки наступного дня повернулася, щоб за-
брати понівечене тіло Олега.

ЗВІЛЬНЕННЯ ЛУТУГИНОГО. 
ВІЙСЬКОВИЙ ЗЛОЧИН

Після боїв під Георгіївкою «командир» 
Ігор Лапін розізлився на наш взвод, тому від-
мовився брати нас на звільнення наступного 
населеного пункту – Лутугиного. Під час ви-
зволення селища Лапін вирішив виявити «ко-
мандирські здібності», чого не наважувався 
робити раніше. Не володіючи бойовою ситуа-
цією, він дав команду екіпажу танку, який був 
прикомандирований до підрозділу, стріляти 
по флангу наступу, бо йому «здалося», що 
там сепаратисти. Після пострілів умить все 
стихло, чутно було тільки крики та стогони... 
Коли ми туди приїхали, то побачили жахливу 
картину: полягло тринадцять кращих «айда-
рівців» – Микола Королько, Іончу Алієв, Афі 
Огли, Віталій Бойко, Ілля Василаш, Михайло 
Вербовий, Олександр Давидчук, Орест Квач, 
Сергій Коврига, Іван Куліш, Станіслав Менюк, 
Ігор Римар, Павло Топольський, Сергій Шос-
так. Живим залишився лише Олег Сухарєв, 
командир першого відділення розвідвзводу 
батальйону «Айдар».

Коли по поранених приїхав наш земляк 
Сергій Троцюк із Ковеля, то він був шокова-
ний: ті, хто ще дихав, на жаль, були вже без-
надійні. Він забрав хлопців і, коли вже їхав, 
дорогою зустрів Ігоря Лапіна. Вискочивши з 
машини, Сергій схопив нашого «командира» 

БОЙОВИЙ КОМАНДИР-«АЙДАРІВЕЦЬ» – ПРО ЗАКУЛІССЯ ВІЙНИ
  Петро СОСНИЦЬКИЙ
Фото з особистого архіву

ши все награбоване біля машини, і саме там 
їх застав бій, про який я розповідаю. З вікна 
тієї будівлі точка обстрілу супротивника була 
ідеальною, було видно й наших хлопців, роз-
киданих біля БМП, і супротивника, який вели-
кими силами продовжував наступати. Вони 
могли відкрити прицільний вогонь з другого 
поверху, не давши нас оточити, але не зро-
били цього. Після того як російський танк 
поцілив у нас, підрозділ був розбитий і де-
моралізований, однак ми зуміли піднятися й 
піти в наступ. Рацією я викликав «командира» 
Лапіна й попросив дати нам вогневе підкріп-
лення, на що отримав відповідь: «Що ви там 
придумали, вам нічого робити?». Зрозумівши, 
що вогневої підтримки не буде, я підняв за-
лишки підрозділу, ми пішли вперед. Обійшов-
ши цей двоповерховий будинок, я відправив 
оглянути територію Вітю Пушкаря. Тим часом 
нам вдалося знищити двадцятьох із ворожої 
РПО «Шмель», ми забрали всю їхню зброю, 
чим запобігли знищенню всієї бронетанкової 
техніки підрозділу. Коли Вітя Пушкар піднявся 
на другий поверх того будинку, то застав там 
«новопризначеного взводного» Юрія Бубен-
чикова та таких же «героїв», які лежали на під-
лозі обкакані в прямому сенсі цього слова.

Бій тривав. Основні сили взводу пішли 
центральною вулицею, а я недалеко в полі 
помітив якісь рухи за згорілою сільськогоспо-
дарською технікою. Не вагаючись ні хвилини, 
вистрелив у цьому напрямку з підствольного 
гранатомета і влучив у ящик з боєприпасами 
для мінометів «Нона» російського виробни-
цтва. Боєприпаси здетонували та вибухнули. 
Було знищено два міномети «Нона» і групу 
«Гюрза», яка сиділа в засаді. 

Коли ми нарешті отримали танк у підкріп-
лення, то дійшли майже до Луганська. Але за-
ходити в місто одним взводом, не маючи сил 
і засобів, не могли, там міг бути ще один ба-
тальйон. А наш «командир» Ігор Лапін навіть 
не збирався йти вперед.

ПРО «КОНТУЗІЮ» 
ІГОРЯ ЛАПІНА

Часто натрапляю на інтерв’ю нашого 
славнозвісного «командира» Золи, який не 
стомлюється розповідати про свої бойові по-
двиги та контузію, яку він отримав у бою. То я 
розповім, як він отримав цю контузію. Під час 
одного з інтенсивних обстрілів він так утікав 
до бліндажа, що головою вдарився в соснову 
колоду. Це була єдина контузія, яку він отри-
мав на фронті.

Те, що я вам розповів, – лише маленька 
частина того, що відбулося з батальйоном 
«Айдар». Про це не писали в жодному ЗМІ, 
але то війна, і хтось на неї йде робити селфі, 
ховатися в бліндажах, а потім стати народним 
депутатом, брехливо прикриваючись бойо-
вими здобутками. А інші справді жертвували 
життям заради незалежності й територіаль-
ної цілісності України, не вимагаючи нічого 
натомість.

за комір зі словами: «Що ж ти наробив, ско-
тино?». Потім він ще неодноразово вислов-
лював претензії Лапіну, за що, напевне, й по-
платився, бо після повернення його знайшли 
під Ковелем нібито збитим машиною, але з 
ножовими пораненнями. Ось таку ціну запла-
тили «айдарівці» за один наказ «легендарного 
командира» Ігоря Лапіна.

ПРО «БОЙОВИХ 
ОФІЦЕРІВ» ЛАПІНА

Коли формувався добровольчий баталь-
йон «Айдар», більшу частину його склали ко-
лишні майданівці. І от, коли Ігор Лапін уперше 
приїхав до нас в батальйон як волонтер, то 
десь обмовився, що він, мовляв, теж герой і був 
на Майдані. Але коли його запитали, де саме, в 
якій сотні тощо, він став губитися у свідченнях, 
за що ледь не отримав по мармизі.

Коли Лапіна «призначили» командиром 
роти, подейкують, що за проханням Андрія 
Парубія, то взводні не сприйняли його як 
командира. У той час першим взводом ко-
мандував я, другим – Філіп Слободанюк. 
Прийшовши до влади, Ігор Лапін призначив 
командувати першим взводом Юрія Бубенчи-
кова (позивний Бубен), хоча людина зовсім не 
мала військового досвіду, адже навіть не про-
ходила строкову службу. Другим взводом «за 
документами» командував засланий Києвом 
«козачок» Сергій Мовшук (Самурай), який у 
жодному бою участі не брав, а тільки робив 
селфі з автоматом на фоні батальйону, знище-
ної техніки чи вбитих хлопців.

ЗНИЩЕННЯ «ГЮРЗИ»
Мій штурмовий взвод «Динозавр» отри-

мав завдання прочесати місцевість. До нас 
прикомандирували БМП, але командир був 
наляканий, необстріляний хлопчина, тому си-
туація вийшла дещо неординарна. Швидкість 
БМП під час переміщення з особовим скла-
дом мала бути 5-6 кілометрів на годину, а цей 
командир як дав по газах, то вийшло цілих 
25 кілометрів. Я його рацією відкликаю на-
зад, а в цей час сепаратисти, зрозумівши, що 
ми пішли в наступ, розпочинають контратаку, 
намагаючись захопити нас. Сили були нерівні, 
адже в них був цілий батальйон піхоти, танко-
вий взвод, взвод РПО «Шмель». Розмовляючи 
з командиром уже згаданого БМП, я помітив 
якусь дивну тінь. Реакція військового на таке 
є миттєвою, і я вистрелив з підствольного 
гранатомета, поціливши в триплекс ворожо-
го танка та осліпивши механіка-водія. І тоді 
розпочався наступ супротивника: російські 
танки на великий швидкості стали вести по 
нас прицільний вогонь. Половина взводу, яка 
стояла за БМП, розлетілася в різні боки. Та ми 
пішли на штурм вогневих позицій противни-
ка. І знову в цей час біля нас не було «паркет-
ного командування» – Золи, Бубна, Самурая.

Перед цим штурмом Ігор Лапін узяв групу 
нібито на зачистку, а насправді пішов маро-
дерствувати, запримітивши в селищі великий 
двоповерховий дім. Штурм бойовиків застав 
їх саме в тому будинку. До речі, вони двічі хо-
дили туди. Уперше під час «розвідки» знайшли 
там пляшку горілки, яку на місці й розпили. 
Коли повернулися до машини, з’ясувалося, 
що загубили ключі. Повернулися, залишив-Олег Твердохліб з побратимами біля луганського аеропорту

Старшина (справа) півтора року 
захищав на фронті батьківщину
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  Інна РОЙКО  
Фото автора
Луцьк

умілі руки

ВОЛИНЯНИН ПОСЕЛИВ 
НА ДАЧІ ДРАКОНА 

До дачного масиву 
Маяк, що в 
Луцьку, їдемо 

розбитою дорогою. 
Скутер, яким кермує 
майстер на усі руки 
59-річний Павло 
Андрикевич, щоразу 
підскакує на ямах. 
Будинок, де на даху 
оселився дракон, видно 
здалеку. Металевий 
звір яскраво блищить 
на сонці. Коли під’їхали 
до самого подвір’я, 
виявилося, що дракон ще 
й балакучий – металеві 
брязкальця виграють 
мелодію, яка зовсім не 
схожа на загрозливий 
рик казкового звіра. 

У ПЕРЕРВАХ МІЖ 
САПАННЯМ – 
МУЗИКУВАННЯ

Чи не всю чималу дачну ді-
лянку Андрикевичі використо-
вують як город. Дбайливий гос-
подар виставив по усій площі 
блискучі флюгери. Крім того, що 
вони додають фантастичного 
вигляду і вказують напрям вітру, 
ще й відлякують кротів. Павло 
Андрикевич господарює разом з 
дружиною і двома синами. Каже, 
жінка – вчителька математики, за 
книжками навчилася прищеплю-
вати дерева. На городі ідеальний 
порядок. Лише зеленіють чубчи-
ки часнику, що повикльовували-
ся з-під землі. 

Обоє синів, Дмитро і Роман, 
працюють в IT-сфері. Як і батько, 
грають на музичних інструмен-
тах. 

– Діма ще й краще від мене 
грає. Я можу сфальшивити. Син 
закінчив музичну школу. Мені із 
сім’єю пощастило, – каже не без 
гордощів. 

У двоповерховій дачі – дві 
кімнати. У вітальні на лавці сто-
ять акордеони й гітара. Чоловік 
каже, що потяг до творчості має 
усе життя. Крім музичних інстру-
ментів, грає і на нервах, додає 
жартома. 

– Коли син був малий, купив 
німецький акордеон Weltmeister. 
Щоб він мав на чому займати-
ся, – бере в руки інструмент і грає 
вальс. – Три роки тому вичитав в 
інтернеті оголошення, що майже 
задарма віддають «Красный луч». 
Акордеон зберігали у льосі, баси 
западали від вологи. Віддав акор-

деон майстру для реставрування. 
Інструмент тепер звучить, – акор-
деон у руках музиканта-самоука 
заливається бадьорою полькою. 

Гітара – сина Романа. Павло 
Андрикевич кілька секунд налаш-
товує інструмент. 

– Пісня із моєї блатняцької 
молодості, – каже і вдаряє по 
струнах. Співає про нещасливе 
кохання. 

ЛЕНІНГРАДСЬКИЙ 
СТУДЕНТ

За професією Павло Андри-
кевич – технік-технолог з орга-
нізації авіаційних перевезень. 
Навчався у Ленінградському 
технічному училищі цивільної 
авіації, де був і музичний гурток. 
Там студенту впала в око ударна 
установка. 

– Підійшов до завгоспа, за-
питую, чи можна її купити. Той 
віддав задарма. Завантажив уста-
новку в поїзд «Львів – Ленінград», 
хоч провідники трохи лаялися, бо 
ж барабани великі, і привіз у рід-
не село на Рівненщині. Зі станції 
мене з установкою забрали кінь-
ми. У селі організував ансамбль. 
Грали та співали на танцях, – зга-
дує молодість. 

Після завершення навчання 
Павла Андрикевича скерували 
у рівненський об’єднаний аеро-
порт. 

– Там навіть ТУ-124 прийма-
ли. Був рейс «Рівне – Москва», 
до Сімферополя літаки літали. 

Працював диспетчером служби 
перевезень. З Рівного скерували 
в Луцьк, тут була перспективна 
вакансія. А я взагалі не знав, де 
та Волинська область. Думав, 
що Новоград-Волинський чи 
Володимир-Волинський – це 
обласний центр. А виявилося – 
Луцьк, – сміється теперішній лу-
чанин. 

Пасажирські літаки Ан-2 ро-
били перевезення з луцького ле-
товища в Рівне, Львів, Любешів, 
Ветли, Камінь-Каширський, Вели-
кий Обзир. 

– Найдалі, куди літали «ку-
курузники», – то в Кам‘янець-
Подільський. Як добре заправити 
машину, вона довго летить. Пра-
цював недовго, бо закрили аеро-
порт, – каже Павло Андрикевич 
про летовище, що розташовува-
лося поблизу теперішнього «Там 
Таму». – Місто росло. Збудували 
міст, і вже «кукурузник» не міг 
літати, – пояснює. – У Крупі звели 
аеропорт, але він був невигідний, 
тому що поряд – львівський і рів-
ненський. 

У ЛИЦАРСЬКОМУ 
ШОЛОМІ – НА РОБОТУ

Майстер, який зробив веле-
тенську прикрасу-дракона, каже, 
що з бляхою працював не усе 
життя. Був робітником на рівнен-
ському заводі «Полімер», на бу-
дівництвах. Потім став працюва-
ти у волинській спеціалізованій 
ділянці з реставрації. 

– Розбирав старі дахи. Пере-
кривав у Луцьку костел Петра і 
Павла, домініканський костел, 
кірху, церкви, монастирі, – по-
яснює, звідки досвід роботи із 
бляхою. 

На запитання, чи жінка не 
висуває претензій за дачну твор-
чість, Павло Андрикевич відпо-
відає, що спочатку гомоніла, мов-
ляв, знову з тією бляхою возишся, 
а згодом стала допомагати. 

– Вона мені півня і голуба, що 
стоять на даху, малювала. Дружи-
на закінчила художню школу. А 
в мене руки не з того місця рос-
туть, – знову сміється. – Щось 
художнє зробити я не дуже й 
здатний. Більше по металу і кон-
струкціях. 

Павло Андрикевич змайстру-
вав чотири оригінальні шоломи. 
Їздить у них на скутері на роботу. 
До того ж, багажник прикрашає 
чималий меч. Каже, що звик до 
уваги на вулиці через такий ори-
гінальний вигляд. 

– Хай люди дивляться. Я ж не 
Сердючка із зіркою на лобі. Вче-
пив шолома – і поїхав. Колись да-
ішники зупиняли, казали, не по-
ложено. Шолом не уставний, не 
промисловий. Але я у шоломі – в 
шоломі. Їду, нічого не порушую. 
Дотримуюся правила «трьох де»: 
дай дурню дорогу. Бачиш, що їде 
нарваний, – пропусти його. Бо 
він своє знайде, – каже досвідче-
ний водій. 

Проте, бувало, ґав на дорозі 
таки ловив.

– Бачте, увесь штопаний, – 
показує руку. – На ній робили три 
операції. Бо ніяк не зросталася. 
Коліно трохи постраждало. У 
мене сім переломів. Не одна ава-
рія була і на машині, і на скутері. 

Дачу бляхарний майстер на-
зиває робочою базою. Старий 
дерев’яний будиночок родина 
Андрикевичів облаштовувала 
упродовж десяти років. Головну 
дачну родзинку – казкового дра-
кона – робив частинами. 

– Спочатку почепив флюгер. 
Потім додавав нові конструкції. 
Каркас має бути міцним – оцин-
кована сталь. Луску робив з алю-
мінію, щоб легший був дракон. Є 
і кольорова бляха: жовта, синя, – 
каже Павло Андрикевич. 

Основу казкового звіра зро-
бив за два тижні. Поступово його 
вдосконалював. Поставив два 
пропелери. Хвоста перероблю-
вав, бо він погано крутився. 

– Приїжджають люди диви-
тися на будинок. Хай дивляться. 
Тож не сховаєш того дракона, – 
сміється бляхар. – Я роблю не для 
туристів, а для душі. 

ВІДМІНИТИ 
ШКІЛЬНУ ФОРМУ

На офіційному сайті 
Президента зареєстрували 

петицію з вимогою скасувати 
указ про шкільну форму.

Автори петиції вимагають надати 
право школам і батькам самостійно 
розв’язувати питання одягу учнів, по-
відомляє Gazeta.ua.

«Зміст цих нормативних докумен-
тів дискримінаційний і порушує права 
дітей та батьків. Коли наведений вище 
указ Президента Кучми ухвалювали 
1996 року, його автори декларували 
як мету забезпечення дітей недорогою 
шкільною формою, водночас соціально 
незахищені категорії населення мали 
отримувати її безплатно. Цього за фак-
том не відбувається», – пише авторка 
петиції Олена Парфьонова.

Автори звернення наголошують, 
що зараз шкільна форма дорога. Це 
може суттєво позначитися на бюджеті 
родин, які мають дітей шкільного віку.

Президента просять скасувати указ 
від 12 червня 1996 року та урядову по-
станову від 22 серпня 1996 року.

Проти шкільної форми також ви-
ступає Міністерство освіти. Міністр Лі-
лія Гриневич висловилася за надання 
школам права самостійно вирішувати, 
чи потрібна шкільна форма. За її слова-
ми, зміст освіти значно важливіший за 
шкільну форму.

дискусійне питання

Павло Андрикевич зробив металевого 
дракона не для форми, а для душі

Колекція 
шоломів вражає 
оригінальністюДля музики майстер-самоук не шкодує часу
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  Лілія БОНДАР 

дражлива тема СЕРЕД УПІВЦІВ-ІНОЗЕМЦІВ 
НАЙБІЛЬШЕ БУЛО РОСІЯН Завдяки дослідженням 

історика та журналіста 
Олега Стецишина про 

найманих вояків інших 
національностей, які 
боролися за Україну разом 
з нашими армійцями, 
люди з різних куточків 
світу дізналися правду 
про своїх предків. Як 
іноземці потрапили до 
лав УПА, як воювали та 
як склалися їхні долі – у 
книжці «Бандерівський 
інтернаціонал».

«Ця книга дуже важлива, адже 
зараз в Україні триває війна з Росі-
єю. Думаю, її можна назвати третім 
національно-визвольним змаган-
ням. І цього разу ми також хочемо 
відстояти нашу незалежність. Одні-
єю з особливостей цього протисто-
яння є дуже сильна пропагандист-
ська, психологічно-інформаційна 
війна, яку нам нав’язав ворог. Еле-
ментами цієї війни є міфи, зокрема 
й історичні, покликані звинуватити 
українців у злочинах, яких вони не 
чинили. Книжка спростовує міфи, 
про які десятиліттями говорила 
Москва. Мовляв, в УПА були лише 
українці, які воювали проти радян-
ського народу, а весь радянський 
народ був проти них. У книжці я 
приділив увагу участі не українців в 
УПА», – каже історик. 

Коли автор працював над «Бан-
дерівським інтернаціоналом», то 
опрацював чимало архівних до-
кументів, свідчень безпосередніх 
учасників визвольних змагань, до-
сліджень з історії повстан-
ського руху. У книжці 
також подано фотомате-
ріали та короткі біогра-
фії бійців УПА неукраїн-
ської національності. 

«Натрапив на збірку 
документів про УПА, які 
до цього часу були не-
відомі. Там було багато 
згадок про узбеків, гру-
зинів, татар, литовців, 
євреїв, які служили в 
УПА. Так у мене народи-
лася думка зібрати всю 
інформацію і написати 
статтю. Тим паче, що за кордоном 
вийшло понад півсотні томів літопи-
су УПА. Це унікальні свідчення упів-
ців, які виїхали за кордон і вивезли 
з собою документи. Я зрозумів, що 
статтею не обійдуся, бо інформації 
було надзвичайно багато. У мене 
вималювалася дуже цікава картина 
участі тої чи тої нації в боротьбі за 
незалежну Україну у складі УПА», – 
розповів автор. 

Він наголосив, що представників 

На 25-му році незалежності 
України ми змушені захищати 

присутність української мови в 
медіапросторі. Про це сказала 
народний депутат України від 
УКРОПу Ірина Констанкевич, 
коментуючи законопроект №5313 
«Про внесення змін до деяких 
законів України щодо мови 
аудіовізуальних (електронних) 
засобів масової інформації». 

У документі запропоновано встановити 
квоту в 75% програм телебачення державною 
мовою протягом доби та, зокрема, в часових 
проміжках з 9:00 до 18:00 і з 18:00 до 22:00. У 
березні законопроект прийняли в першому 
читанні. 

На думку народного депутата, цілком 
очевидним є той факт, що ЗМІ в Україні мають 
бути українськомовними. Натомість сьогодні 
нашу державну мову потрібно захищати за-
конодавчо. 

принципова позиція

новий формат

ІРИНА КОНСТАНКЕВИЧ: «У МЕДІАПРОСТОРІ 
МАЄ ДОМІНУВАТИ УКРАЇНСЬКА МОВА»  Соломія ДОБРОЛЮБОВА

«І, напевно, правильно ставити треба 
було питання не яка кількість, не який відсо-
ток української мови має бути в медіапрос-
торі, а яка частка відповідно до світових, 
європейських стандартів має бути гаран-
тована для мов нацменшин, – пояснює 
Ірина Мирославівна. – У певних окремих 
програмах допускається обсяг викорис-
тання таких мов на рівні 25 відсотків. І було 
б правильно, політкоректно, прогресивно 
давати певну можливість цим мовам бути 
присутніми в нашому медіапросторі. Оче-
видно, в цьому контексті можемо говорити 
про Закарпатську область, де живе чимало 
угорців, про Буковину, де велика частка ру-
мунів, про Волинь, адже тут є поляки, які хо-
тіли б бачити медійний продукт польською 
мовою, а також східні області України, де 
переважає російськомовне населення. 
Про інтереси нацменшин потрібно дба-
ти, але не за рахунок основної державної 
мови. Зберігаючи, шануючи своє, ми даємо 

можливість іншим також розвиватися». 
Ірина Констанкевич переконана, що 

цей законопроект потрібно було винести 
на розгляд парламенту ще 25 років тому. 
«Нині ж як політики ми мусимо все роби-
ти для того, щоб відстоювати позицію про 
домінуючу, панівну роль української мови 
як державної мови в усіх ЗМІ. Саме вони 
формують духовний, інтелектуальний, 
розумовий, духовний простір України», – 
каже нардеп. 

Нагадаємо, що у червні 2016 року було 
внесено зміни до закону «Про телебачення і 
радіомовлення» щодо частки пісень україн-
ською на радіо. Документ передбачає збіль-
шення частки пісень державною мовою в 
ефірі радіостанцій до 35%. Цей закон набув 
чинності лише у листопаді 2016 року. Окрім 
того, квоти вводять поступово. Тому сьогод-
ні фактично українська музика на радіостан-
ціях звучить лише у 25 відсотках ефірного 
часу. 

західноєвропейських 
націй в УПА було 
дуже мало, більшість 
усе ж таки становили 
особи з країн Східної 

Європи та тих територій, 
які входили до складу СРСР. 

«Можемо тільки пишатися тим 
фактом, що у визвольному русі ми 
не були самотніми. Адже навіть за 
умов цілковитої непідтримки про-
відними державами світу нашої 
боротьби за свободу українців не 
залишили напризволяще пересічні 
громадяни цих країн. Право укра-
їнської нації на самовизначення зі 
зброєю в руках активно відстоюва-

ли представники практично всіх на-
цій Центрально-Східної Європи», – 
каже Олег Стецишин.

Історик відзначив, що з момен-
ту видання книги у 2015 році йому 
вдалося знайти чимало нових доку-
ментальних свідчень, у тому числі 
після спрощення доступу до архівів 
колишніх радянських спецслужб.

«Говорити про статистику – не-
вдячна справа, бо дуже багато доку-
ментів знищено. Часто доводиться 
чути, що через УПА пройшло сто ти-
сяч людей. Однак за підрахунками 
вчених, у її лавах було від семи до 
п’ятнадцяти тисяч людей одночас-
но. Більшість – вихідці з України. По-

над тисяча людей – різних націй», – 
каже історик. 

За словами Олега Стецишина, в 
УПА воювали представники понад 
26 національностей. Серед іноземців 
найбільше воювало росіян (102 осо-
би) та азербайджанців (52 особи).

«Татари були в числі перших 
перебіжчиків на бік УПА. Причому 
вони не просто перейшли, а й по-
чали відважно воювати у повстан-
ських лавах. Про це збереглося 
чимало документів. Зокрема, в се-
редині листопада 1943 року у скла-
ді сотні «Гамалії», яка перебувала в 
селі Бортники Тлумацького району, 
було майже 50 татар, об’єднаних в 
одну роту. Командував ними уро-
дженець Кубані, старший лейтенант 
на ім’я Сергій», – розповів історик. 

На презентації «Бандерівського 
інтернаціоналу» Стецишин також 
згадав про окремих упівців, про 
яких йому вдалося дізнатися біль-
ше, ніж було відомо досі. Багато з 
них пройшли весь шлях УПА, а по-
тім потрапили в радянські табори. 

Зокрема, у книжці є розділ «Між-
національна катастрофа бази «Січ» 
про події в селі Вовчак Турійського 
району, а також ідеться про постать 
Михайла Келлера (Герша) – одного 
з керівників Кенгірського повстан-
ня 1954 року. 

Meridian Lutsk – 
новий міжнародний 

поетичний фестиваль 
у Луцьку – відтепер 
буде тішити любителів 
літератури в обласному 
центрі Волині.

Основна частина фестивалю 
відбудеться 6-8 жовтня 2017 року, 
проте й упродовж року обіцяють 
організовувати різні літературні 
події. Це зустрічі з письменника-
ми, читання поезії, публічні дис-
кусії на різні культурні теми.

Луцький фестиваль є дочір-
нім заходом міжнародного по-
етичного фестивалю Meridian 
Czernowitz, який уже сім разів 
відбувався у Чернівцях. Прези-
дент чернівецького фестивалю 
Святослав Померанцев зауважив, 
що такий захід потужно заявляє 

кордоном Євр
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В ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРІ – МІЖНАРОДНИЙ 
ПОЕТИЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ

про місто на «культурній мапі» 
Європи. Адже метою фестивалю є 
привертання уваги до регіональ-
ного історичного культурного 
контексту. Так, до Луцька восени 
з’їдуться десятки авторів поезії з 
України, Чехії, Польщі, Естонії, Бі-
лорусі, Латвії, Ізраїлю та Литви. 

«Це допоможе підтримати 

міжнародний авторитет Луць-
ка, і потім будь-яке рішення, 
пов’язане не лише з літературою 
чи культурою, а й, наприклад, із 
наданням безвідсоткового кре-
диту на реконструкцію водока-
налу, ухвалюватимуть охоче», – 
заявив Померанцев.

Директорка Meridian Lutsk, 

голова ГО «Мистецьке об’єднання 
«стендаЛь» Ельвіра Яцута розпові-
ла, що на заході буде не тільки по-
езія, а й музика, театр та інші види 
мистецтва. Локації проведення 
фестивалю підібрано таким чином, 
що вони відображають певний 
пласт луцької історичної культури.  

За словами Ельвіри Яцути, фес-
тиваль підтримали різні культурні 
організації то офіційні представ-
ництва, серед яких Чеський центр 
у Києві, Генеральне консульство 
Республіки Польща в Луцьку та 
інші. Місцевими ж спонсорами й 
партнерами стали департамент 
культури Луцької міської ради та 
член виконавчого комітету Роман 
Бондарук. «У моїй молодості та-
кого не було. Сучасна молодь не 
читає і не хоче вчитись, не займа-
ється самоосвітою, отож, треба її 
зацікавити», – пояснив він свій на-
мір бути партнером фестивалю.

  Олександр КОТИС
    Луцьк

Організатори фестивалю Meridian Lutsk

m
onitor-press.com

Представник Українського інституту національної 
пам’яті Леся Бондарук та історик Олег Стецишин
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Нікому не дозволено говорити про мою слабкість. Нікому, крім тренера. Уейн Руні
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ОБ’ЇЗДИВ ПІВСВІТУ НА ВІЗКУфехтування

  Вадим ПАНАФІДІН
Київська область

  Вадим та Анна 
ПАНАФІДІНИ
Луцьк

хортинг

Професійний 
фехтувальник 
Олексій Сундієв 

пройшов безліч 
випробувань на шляху до 
визнання. Cеред волинян 
він єдиний, хто підкорив 
Європу й піднявся на 
призовий п’єдестал поряд 
із чемпіонами світу.

ВІД ЧЕМПІОНА 
ДО ПЕНСІОНЕРА

Займатися професійним спор-
том лучанин Олексій Сундієв почав 
у 27 років. Це був той період, коли 
він зміг оговтатися після травми 
шиї, що прикувала його до візка. 
Відтоді нагороди почали сипатися 
одна за одною.

У 2002 році Олексій прийшов 
до тренера Богдана Гуменюка. А 
вже у 2004-му став членом збірної 
команди України серед спортсме-
нів з ураженнями опорно-рухового 
апарату.

Тепер спортсмен може похизу-
ватися величезним списком титу-
лів і нагород. Він є учасником п’яти 
чемпіонатів світу, семи чемпіонатів 
Європи та 11 кубків світу. Олексій 
став триразовим срібним і брон-
зовим призером чемпіонатів світу, 
дворазовим золотим чемпіоном, 
п’ятиразовим срібним та триразо-
вим бронзовим призером чемпіо-
натів Європи, п’ятиразовим золо-
тим переможцем, десятиразовим і 
п’ятиразовим бронзовим призером 
кубків світу, багаторазовим чемпіо-
ном і призером чемпіонатів Украї-
ни. А ще Олексій Сундієв неоднора-
зово ставав кращим спортсменом 
року Волинської області серед ін-
валідів. За високі спортивні резуль-
тати у 2003-му отримав спортивне 
звання «Майстер спорту України», 
2006-го – «Майстер спорту України 
міжнародного класу», 2011-го – «За-
служений майстер спорту України».

Нині ж, у 41, досягнувши по-
важного як для спортсмена віку, він 
гідно поступається місцем молоді. 
Олексій сподівається, що волиня-
ни активніше будуть долучатися 
до фехтування, особливо це стосу-
ється травмованих учасників АТО, 
адже заняття цим спортом є хоро-
шою реабілітацією.

– Йду зі спорту, і все, що мені 
залишається, – медалі та звання, – 
констатує. – На жаль, хорошу пен-
сію мають лише ті спортсмени, які 

СИЛА ДУХУ ПРОКЛАЛА ШЛЯХ 
ДО ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ

Команда з 14 
спортсменів 

представляла Волинь на 
змаганнях із хортингу на 
Київщині. За підсумками 
запеклих сутичок волиняни 
здобули два «золота», 
п’ять срібних нагород 
та одну «бронзу». Як 
результат зусиль, усі 
золоті та срібні призери 
стали членами збірної 
команди України й поїдуть 
відстоювати честь 
батьківщини у Європі.

Чемпіонат України серед каде-
тів, юніорів і дорослих та Всеукра-
їнські змагання з хортингу серед 
юнаків і дівчат у розділі «Двобій» 
відбулися 25-26 березня на базі 
Університету державної фіскаль-
ної служби України (УДФСУ) в місті 
Ірпінь.

у змаганнях взяли близько трьохсот 
кращих спортсменів із 16 областей.

«Безкомпромісна боротьба 
розпочалася вже з перших поєдин-
ків Чемпіонату. Навіть іменитим 
спортсменам доводилося капіту-
лювати, та хортинг тим і цікавий, 
що не лише відточена техніка й 
тактика визначають переможця, тут 
без наявності бойового духу важко 
здобути бажаний результат. Та наші 
хлопці й дівчата показали високий 
клас», – зазначив тренер.

Отже, за результатами змагань: 
Ярослав Головій – I місце (14 р., по-
дання на КМСУ); Максим Калинюк – 
I місце (16 р., подання на КМСУ); Со-
фія Сидорук – IІ місце (11 р.); Максим 
Бринза – ІI місце (12 р.); Марія Фе-
сик – IІ місце (14 р.); Назар Плева-
ко – ІI місце (18 р., подання на МСУ); 
Валентина Тесленко – ІІ місце (27 р., 

подання на МСУ); Вадим Дудко – ІІІ 
місце (17 р.); Владислав Дудко – IV 
місце (17 р.), Олександр Лахай – IV 
місце (20 р., подання на МСУ за ре-
зультатами попередніх виступів), 
Ангеліна Панасюк – IV місце (19 р., 
подання на КМСУ за результатами 
попередніх виступів).

Зі слів віце-президента хортин-
гу з регіонального розвитку, прези-

дента Волинської обласної федера-
ції хортингу Сергія П’ятікова, участь 

СТРАШНА ТРАВМА НЕ ЗЛАМАЛА ОЛЕКСІЯ СУНДІЄВА

здобули олімпійські медалі. Я ж маю 
хіба невелику доплату за заслуги 
перед державою, яку надали після 
того, як став чемпіоном Європи. Ви-
ходить, що 15 років інтенсивно тре-
нувався, успішно виступав, а пенсія 
майже така ж, як і у всіх.

СТРИБОК, ЩО 
НАЗАВЖДИ ЗМІНИВ 
ЖИТТЯ

Олексій ніколи не уявляв сво-
го життя без спорту. Ще до травми 
займався плаванням, легкою атле-
тикою.

– Травму отримав у 1996-му, не-
вдало пірнув. Перші роки були над-
звичайно важкими, адаптовувався 
до візка, – пригадує. – Ти молодий, 
здоровий, тобі 20 років, однак рап-
том усе йде шкереберть. Це жахли-
во... Відтоді спорт став не лише за-
доволенням і способом життя, а й 
самим життям. Кажуть, що великий 
спорт додає не здоров’я, а болячок. 
Але коли ти на візку, рух конче важ-
ливий. Пригадую, перший час після 
травми я просто сідав та їхав вули-
цею, парком, слухав у навушниках 
радіо. Це дозволило мені розпоча-
ти активну реабілітацію. Адже якщо 
нічого не робити, а лише сидіти 
вдома, то ти заклякаєш.

Олексій намагався зробити все, 
аби стати самостійним. І сила духу 
виявилася сильнішою за обстави-
ни.

МЕДАЛЕЙ 
НЕ ЗЛІЧИТИ

Олексій Сундієв починав тре-
нуватися в луцькому ФСК «Спар-
так». Добре, що там були хлопці, які 
важкою атлетикою займалися, саме 
вони щоразу високими сходами пі-
діймали хлопця вгору та допомага-
ли спускатися.

– Я багато читав, знайомився з 
технікою, вчився на власних успіхах 
та помилках. Згодом у мене з’явився 
тренер Богдан Гуменюк, нині покій-
ний. Він повірив у мене, побачив 
перспективу. На початках я трену-
вався по три рази на тиждень. Зго-
дом став займатися у «Колосі». Там 
були здорові спортсмени, які сідали 
на візок та фехтували зі мною. Коли 
почав займатися професійно, дуже 
часто виїжджав на збори. Саме зав-
дяки спорту об’їздив півсвіту.

Відколи Олексій почав їздити на 
змагання за кордон, а це із 2003-го до 
2014-го, не було такого року, щоби 
повернувся додому без перемоги.

– Кожна моя нагорода – це бо-
ротьба. Кожна з них далася непрос-
то, бо, крім самих змагань, є ще три-
валий період підготовки, – ділиться 
Олексій. – У нас, візочників, спорт 
трохи складніший, адже здорові ма-
ють можливість маневрувати завдя-
ки дистанції, рухаючись на ногах, а в 
нас відстань для руху – лише пово-
рот корпуса, а це всього-на-всього 
сантиметри. Тому доводиться швид-
ше реагувати на маневри супротив-
ника. Це такі собі швидкі шахи, де 
один одного намагається переграти. 
Цей спорт впливає на все життя, він 
вчить швидко ухвалювати рішення 
як за кермом автомобіля, так і в по-
бутових ситуаціях.

Олексій мріяв привезти ме-
даль із Паралімпійських ігор, та не 
судилося. Річ у тім, що є три класи 
спортсменів за рівнем ураження: А, 
В, С. Олексій входить до класу С, у 
якому зазвичай виступають спортс-
мени з травмами шиї. Це найважчі 
ушкодження, у багатьох кисті вза-
галі не працюють. Як наслідок – у 
таких людей менше можливостей 
тренуватися, відповідно, не виста-
чило кворуму, і клас С у фехтуванні 
на візках не допустили до змагань.

– Буває важко, настрою немає, 
не хочеться тренуватися, але ти 
мусиш і далі боротися, насамперед 
із самим з собою. А для цього по-
трібно ставити перед собою мету, 
досягати її, ставити нову ціль і йти 
далі, – ділиться Олексій секретом 
успіху в спорті. – Головне – ніколи 
не здаватися.

ВИБІР БЕЗ ВИБОРУ
– Спочатку кисті були майже 

нерухомі, навіть одягнутися не міг. 
А вже через рік почав самостійно 
сідати на візок. Були і штанги, і ган-
телі, їздив багато. Стимул до само-
стійності, бажання не бути тягарем 
стали для мене рушійною силою. 
Згодом мене запросили у Львів на 
рекреаційні ігри. Візочники з Во-
лині почали їздити на них. Там були 
люди з різних областей, ми змага-
лися в тенісі, техніці їзди на візку на 
час, грали у дартс, регбі й баскетбол 
на візках, потім фехтування додали. 
Так з’являлися мої перші аматорські 
перемоги. Ще в Миколаєві започат-
кували подібні змагання. Намагали-
ся пробувати себе всюди.

Олексій сподівався повернути-
ся і до плавання, адже до травми 
демонстрував успіхи. Одначе у той 
час басейни не були пристосовані 
для візочників. Тому про воду дове-
лося забути.

– Думав і про стрільбу з лука, 
але тренувальна база була лише у 
Львові. Вибір був невеликий, бо в 
Луцьку інфраструктура для пара-
лімпійського спорту не була роз-
винена, – пригадує Олексій. – Зупи-
нився на фехтуванні, бо це цікаво, 
це єдиноборство, є азарт, адрена-
лін, боротьба. У 2003 році вперше 
поїхав на змагання за кордон. Коли 
у 2004-му здобув першу перемогу, 
мене взяли в національну збірну, я 
підписав контракт.

з особистого архіву

з особистого архіву
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Переможці у стінах рідного клубу

Тренування на командних зборах

Усі медалі – завважки понад 3 кг

Команда на прогулянці в Ірпіні
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23-й тур: 
«Зоря» – «Шахтар» – 1:2,

«Олександрія» – «Динамо» – 1:4, 
«Чорноморець» – «Олімпік» – 0:0, 
«Ворскла» – «Волинь» – 2:0, 
«Карпати» – «Сталь» – 2:0, 
«Дніпро» – «Зірка» – 1:0.

24-й тур: 8 квітня
«Сталь» – «Волинь», 14:00, 

«Зірка» – «Ворскла», 17:00.
9 квітня

«Олександрія» – «Зоря», 14:00, 
«Карпати» – «Дніпро», 14:00, 
«Шахтар» – «Чорноморець», 17:00, 
«Динамо» – «Олімпік», 19:30.

Турнірна таблиця

ГРУПА 1

М Команда І В Н П PМ О

1 Шахтар 23 20 3 0 49 - 15 63

2 Динамо 23 15 4 4 47 - 24 49

3 Зоря 23 12 4 7 35 - 23 40

4 Олімпік 23 9 8 6 28 - 30 35

5 Олександрія 23 9 6 8 38 - 32 33

6 Чорноморець 23 7 7 9 17 - 23 28

ГРУПА 2

7 Ворскла 23 7 6 10 26 - 28 27

8 Сталь 23 6 6 11 20 - 27 24

9 Зірка 23 6 5 12 20 - 34 23

10 Карпати 23 5 7 11 23 - 30 16

11 Дніпро 23 5 10 8 22 - 30 13

12 ВОЛИНЬ 23 2 4 17 13 - 42 10
* З ФК «Дніпро» (Дніпро) і  ФК «Карпати» (Львів) знято по 6 очок

ПРО ВОЖДІВ 
І ФУТБОЛ

У 1967 році на матч 
«Панатінаїкоса» й 
«Олімпіакоса» в Піреї 
прийшов міністр 
внутрішніх справ 
Греції.

Якоїсь миті йому зда-
лося, що футболісти по-
водяться надмірно агре-

сивно. Міністр розпорядився зупинити 
матч і зажадав від гравців обох команд 
діяти більш спокійно, наприклад, при-
пинити використовувати жорсткі під-
кати. Матч відбувався після державного 
перевороту 1967 року, який встановив у 
Греції «режим полковників» (проіснував 
до 1974-го). 

Хлопці, які прийшли до влади, на-
магалися контролювати всі аспекти 
життя країни, в тому числі й давали такі 
ось вказівки футболістам просто під час 
матчів.

Для диктаторських режимів таке 
глумління над футболом не було но-
винкою. Пригадується Беніто Муссоліні, 
який обожнював футбол і його соціаль-
ну значимість. Тому й якомога частіше 
з’являвся на трибунах. Допомагав і сло-
вом, і ділом рідній «Болоньї». Невідома 
раніше команда при Дуче шість разів 
вигравала чемпіонат Італії. Муссоліні 
вважав, що молодь має вболівати за ко-
манду зі свого кварталу, району, міста, 
провінції, регіону і країни й проводив 
тут паралелі з Давнім Римом. Патриції з 
плебеями також фанатіли за своїх верш-
ників у перегонах на колісницях.

Любов Дуче до футболу принесла 
його країні два світові чемпіонства 1934 
і 1938 рр. за ганебного суддівства саме 
матчів італійців. Голи суперників «Скуа-
дри Адзурри» не зараховували, а італій-
ців за порушення правил не карали. 

Інший європеський диктатор, іс-
панець Франсиско Франко фанатів за 
столичні «Атлетіко» та «Реал». «Матрац-
ники» за його багаторічної каденції сім 
разів вигравали національну першість. 
В історію футболу Каудільо вляпався 
матчами зі збірною СРСР. В 1/4 чемпіо-
нату Європи 1960 року збірна Іспанії 
мала зустрітися з «червоною маши-
ною», матч отримав статус боротьби 
двох режимів. Франко заборонив «чер-
воній фурії» летіти до Москви, коли не 
отримав від Королівської футбольної 
федерації гарантій перемоги над нена-
висними комуністами. Але вже через 
чотири роки в Мадриді Іспанія виграла 
фінал Євро-1964 перед очима в дик-
татора. Після поразки 1:2 постраждав 
головний тренер радянської команди 
Костянтин Бєсков – позбувся посади. 
Йому не пробачили поразки від класо-
вого ворога.

«ЗОЛОТО» І 
«БРОНЗА» ЄВРОПИ – 
У НАШИХ ДІВЧАТ
Угорщина

Дві волинські спортсменки 
успішно виступили на чемпіонаті 
Європи з вільної боротьби серед 
молоді до 23 років, що відбувся в 
угорському місті Сомбатхей.

Вихованка Волинської обласної шко-
ли вищої спортивної майстерності Лілія 
Горішна 31 березня взяла на змаганнях 
«золото». У ваговій категорії 53 кілогра-
ми Горішна провела три поєдинки і всі 
три виграла достроково – на туше, по-
казавши явну технічну перевагу над су-
перницями.

А от вихованка іваничівської школи 
боротьби Оксана Гергель на чемпіонаті 
виборола «бронзу». 30 березня спортс-
менка стала третьою у своїй ваговій ка-
тегорї до 60 кілограмів.

з історії

вільна боротьба

Сторінку підготував Юрій КОНКЕВИЧ

брати менші ФУТБОЛ ДВОРОВИЙ, АЛЕ 
ЧЕСНИЙ ТА ЕМОЦІЙНИЙЛуцьк

– 8 квітня ми розпочинаємо 
новий чемпіонат. На майданчику 
в парку Ківерців стартує поперед-
ній етап. Граємо два тайми по 
10 хвилин. Двір на двір – усе чес-
но, – Микола Озюк розповідає про 
своє дітище, якому цього року ви-
повнилося шість років. Асоціація 
дворового футболу багато в чому 
виконує функції влади чи про-
фільної федерації – із самого низу 
організовує масовий спорт. При-
ємно, що останнім часом на Воли-
ні в такий спосіб почали проводи-
ти аматорські змагання з футболу 
та баскетболу. 

Микола Озюк розповів «Во-
линським Новинам» про те, з чого 
розпочинався і як влаштований 
дворовий футбол на Волині.

ЗА МАТЮКИ – 
ШТРАФ

...Я сам грав у футбол, і роди-
на у мене дуже спортивна. Колись 
виступав у дитячо-юнацькій лізі, 
тато грав на область. Футбол у Кі-
верцях занепадав – замість нових 
майданчиків відкривали бари. 
Мені було 16 років, коли вирішив 
із хлопцями збурити цікавість до 
гри мільйонів. Нас було тоді шес-
теро, ми змалку грали, де могли, у 
футбол, тож вирішили влаштову-
вати турніри з дворового футболу 
в Ківерцях. Перший, як пригадую, 
відбувся 1 квітня 2011 року. 

Ідею ми підглянули в мережі, 
такий собі Віталій Вознюк у Києві 
влаштовував чемпіонати, у яких 
грали прості хлопці й чоловіки. 

Це справді дворовий футбол, 
такий був дуже популярний ко-
лись. З «резинок» і пустирів ви-
ростали таланти для великого 
футболу. 

Стежимо, аби не було так зва-
них «підстав» – аматорів та профе-
сіоналів. Для цього ведемо базу 
гравців. Починали із 6-10 команд, 
нині в турнірах і чемпіонатах під 
егідою Асоціації дворового фут-
болу Волині грає 72 команди. За-

ють про свій імідж, забезпечили 
екіпірування. 

У літній сезон наша робота від-
бувається так, аби зіграти якомога 
більше матчів і регулярний чемпіо-
нат. Можна просто щотижня грати 
двір на двір, а можна це робити з 
більшим спортивним інтересом, 
виступати проти команд з інших 
сіл і міст. А ще – отримувати призи 
й сертифікати від наших спонсо-
рів. У цьому сенсі дуже вдячні та-
ким представникам влади, як Во-
лодимир Дейна (депутат обласної 
ради) та Григорій Недопад (голова 
Ківерцівської райради). 

ЦЬОГОРІЧ – 
20 ТУРНІРІВ

Звісно, після того, як у бага-
тьох містах з’явилися майданчики 
зі штучною травою від Фонду Іго-
ря Палиці «Тільки разом», органі-
зовувати змагання стало набагато 
легше. Останній турнір у Маневи-
чах відбувся саме на такому стаді-
ончику, в Ківерцях також граємо 
на майданчику подібного спор-
тивного комплексу. Цього року 
планую зробити 20 турнірів – і од-
ноденних, і великих чемпіонатів.  

Найбільше перемог у волин-
ському дворовому футболі на-
разі у моєї команди – ківерців-
ського «Імпульсу», дуже сильний 
ФК «Оконськ». Приємно, що часто 
наша ліга виконує природну функ-
цію дворового футболу – пошук та-
лантів. Наприклад, Вадим Шостак 
розпочинав із дворових турнірів, 
його помітили тренери, й хлопець 
опинився у чернівецькій «Букови-
ні». А цими тижнями стало відомо, 
що його підписує іспанський клуб. 

Наші турніри часто відвідува-
ли або дарували призи учасникам 
Дмитро Козьбан, Богдан Шуст, 
Юрій Габовда. Нещодавно пере-
глядав фото з перших чемпіонатів 
і впізнав у одному з гравців ни-
нішнього захисника «Волині» Юру 
Романюка. 

звичай турніри відбуваються у 
форматі 5 на 5, іноді – 8 на 8. Су-
дять поєдинки арбітри, які про-
йшли відповідне навчання у ФФУ. 

Дворові ліги колись започат-
кували на Волині, у Києві, Криво-
му Розі, Чернігові та Луганську. У 
Боратині ми одного разу провели 
чемпіонат країни серед збірних 
дворових команд. 

Вікові обмеження відсутні. 
Найстарший учасник турнірів – 62-

Голи: Шарпар, 34, Хльобас, 62.
«Ворскла»:  Сарнавський – 
Сапай, Чеснаков, Чижов, Ребенок – 
А.Ткачук (Кунєв, 79), Д.Кравченко – 
Хльобас (Загорулько, 85), Шарпар, 
Мякушко – Одарюк (Саків, 88).
«Волинь»:  Кичак – Тетеренко, 
Р. Никитюк, Міха, Шаповал – 
Романюк (Задерецький, 78), Логінов, 
Герасимюк, Мемешев (Дудік, 46) – 
Петров, Діденко (Ляшенко, 59).
Попередження: Ребенок (17), 
Чижов (27), Шарпар (45) – Міха (9), 
Никитюк (90+2).

«Ворскла» – «Волинь» – 2:0

прем’єр-ліга ОЗНАКИ ПРИМАРИ 
ВИЛЬОТУ ЧІТКІШАЮТЬ

Полтава

Другий етап чемпіонату 
України стартував без 
особливих сенсацій. 

Шоправда, лідери відчули спротив 
в Олександрії та Запоріжжі, але 
таки набрали по три очки. А от у 
групі невдах, на жаль, «Волинь» 
стала одноосібним аутсайдером, 
програвши у Полтаві. Водночас 
дніпряни та львів’яни набрали по 
три пункти...

Перший тайм гри «Волині» проти «Вор-
скли» не натякав на поразку «хрестоносців». 
Мемешев після подачі Шаповала зі штрафного 
влучив у стійку, а Романюк не переграв воро-
таря, вийшовши віч-на-віч із ним. «Ворскла» не 
була на вигляд, як якийсь гранд, утім скориста-
лася традиційними помилками в центрі захис-
ту лучан. Мякушко промчав півполя й віддав 
на Шарпара. Екс-волинянин у дотик переграв 

Слава Шарпар, який чотири рази повертався 
і йшов із «Волині», відкрив рахунок у матчі

На турнірах грають прості 
хлопці – твої знайомі, 
сусіди чи друзі. Фрагмент 
із березневих баталій на 
турнірі у Маневичах.

Микола Озюк запрошує 
долучатися до дворового 
футболу області

Кичака, а потім забив у порожні ворота. У дру-
гому таймі гості побігли відігруватися і знову 
пропустили в контратаці. Той-таки Мякушко 
віддав у центр на Хльобаса, який уникнув 
тридцятисантиметрового офсайду, і той удруге 
переграв Кичака. 

Перед грою наступного туру в Дніпрі про-
ти «Сталі» лучани втратили за перебір карток 
центрбека Романа Никитюка. Щоправда, знову 
у грі капітан Герасимюк, і повернення Олега в 

«ВОЛИНЬ» ГІДНО ПРОТИСТОЯЛА «ВОРСКЛІ», 
АЛЕ ПРОГРАЛА ШОСТИЙ МАТЧ ПОСПІЛЬ

річний Іван Козел, викладач ЛНТУ.  
Глядачі люблять такі матчі за 

відкриті емоції та чесність бо-
ротьби – ви ж розумієте, що до-
говорняків чи гри на фіксований 
результат тут бути в природі не 
може. Ставки не приймають, а 
колеги по команді, коли дізна-
ються про ймовірну зраду одного 
з гравців, вирішать питання по-
дворовому...

Намагаємося, аби матчі відбу-
валися пристрасно, але без нецен-
зурщини. За лайку штрафуємо.

ДВОРОВІ, АЛЕ З 
ТРЕНЕРАМИ ТА 
АМУНІЦІЄЮ

Найбільше глядачів серед ігор 
нашої ліги було на поєдинку між 
командами сіл Рожищенського 
району – Духче та Сокіл. Другого 
дня Великодня прийшла приблиз-
но тисяча вболівальників. Цього 
року ці команди знову пообіцяли 
зіграти між собою. 

Внески (350 гривень з коман-
ди) витрачаємо на роботу арбітрів 
та призи. Приємно, що організа-
ційний рівень у самих командах 
підвищується. Чимало дворових 
команд уже мають тренерів, дба-

М
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центр поля мусить додати впевненості нашій 
команді, надламаній поразками, поганим пси-
хологічним станом та неможливістю дозаявки 
новачків.
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– Любий, я не склала на права.
– А що завалила? Теорію? Практику?
– Інспектора, дерево і двох бомжів...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Вирішила приготувати м’ясо у вині, піс-
ля другої пляшки взагалі забула, що роблю 
на кухні.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Послухай, Русланчику, якщо я скажу 
«Я красива», який це час?

– Минулий, Оксано Романівно!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Міліцію перейменували на поліцію. 
Медики занепокоїлись.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Відразу було помітно, що резюме Яші 
Лейбману допомагала писати мама, бо в 
графі «Вади» було написано: «Погано їсть».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Куме, а позич мені рушницю.
– Нащо?
– Та пристрелю сусіда, бо допік уже.
– Що ж він тобі зробив?
– Та ото як піду ловити рибу – то з моєю 

жінкою спить, а як ночую вдома – то він мої 
сітки перевіряє!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Чоловік прийшов з роботи, я відчини-
ла двері у шкіряній чорній білизні, сексу-
альних панчохах і масці! Він утомлено по-
дивився й запитав:

– Що на вечерю, Бетмен?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Рабиновичу, що там таке грюкнуло на 
кухні?

– Розо, зі мною трапилось осяяння: я 
бачив майбутнє!

– І що там, у майбутньому?
– Ми купуємо нову цукорницю.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Лікарю, мій чоловік слабує на 
інтернет-залежність. Він цілодобово грає 
на комп’ютері в танки! І не приділяє мені 
ані грама уваги!

– Покажіть йому, що у вашому житті 
з’явився інший чоловік. Може, тоді він поч-
не приділяти вам більше уваги!

Минає тиждень, жінка знову прихо-
дить до лікаря.

Той: 
– Зробили, як я казав?
– Так. Я ходила до іншого чоловіка.
– І якою ж була реакція вашого?
– Тепер вони грають у танки разом...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Я тобі гарантую, що через п’ять років 
житимемо краще, ніж у Європі.

– А то що з ними має статися?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Донька прокидається о другій годині 
ночі:

– Мамо, розкажи мені казку!
– Спи, тато вранці прийде, розкаже 

нам обом...

Жартівливий гороскоп на 6 – 12 квітня
Овен (21.03 – 20.04)
Василь Чепелюк 
14 квітня 1954 р.
Народний артист України
У зірок не буває вихідних. 
Доведеться співати про 
веселі та сумні дні щодня й 
будь-де. Увага до здоров’я 

підвищена – не беріться за все одразу, 
бо підірветеся. Рідні втішать гарними 
звістками, особливо приємними вони 
будуть від онука.

Телець (21.04 – 21.05)
Василь Зінкевич 
1 травня 1945 р.
Народний артист України
Настав час вийти з тіні, а не 
прикидатися камінчиком на 
морському дні. Покажіться 
на люди, згадайте колишні 

деньки. Заспівайте так дзвінко, щоб аж 
душа розвернулася. Вас люблять – це 
головне. 

Близнята (22.05 – 21.06)
Мирослав Коротя 
29 травня 1976 р.
Голова правління «Волиньгазу»
Імовірно, зацікавлять 
проблеми загальнолюдські 
та суспільні. Про це вам 
нагадає натовп шанувальників 

юридичних новацій біля прохідної. Зорі 
радять не бути таким зажерливим, аби не 
вчадіти від газу піррової перемоги. 

Рак (22.06 – 23.07)
Ігор Поліщук 
1 липня 1988 р.
Секретар та в. о. голови 
Луцькради
Поспішатимете повільно. 
І правильно вчините, аби 
голова не запоморочилася 

від перемог. На роботі ймовірні невеличкі 
землетруси та локальні сходження лавин. 
Удома – штиль і ясно.

Лев (24.07 – 23.08)
Леонід Литвин 
22 серпня 1943 р.
Художник
Музи обсядуть з усіх боків, 
тож народження нових 
шедеврів не забариться. 
Матимете єдину проблему – 

що робити зі славою? Хороший прогноз 
для активних Левів, флегми слід позбутися 
негайно. 

Діва (24.08 – 23.09)
Олександр Чепелюк 
5 вересня 1997 р.
Футболіст ФК «Волинь»
Молодим усюди в нас 
дорога. Тому із автобусів 
не висідатимете, попутно 
перебираючи ногами й 

думаючи головою. Фінансові проблеми 
залагодяться навпіл: в одну кишеню 
залетить, з іншої – вилетить. 

Терези (24.09 – 23.10)
Данило Даниленко 
10 жовтня 1994 р.
Легкоатлет
Із довгих мандрів 
повернетеся щасливим і 
швидким, мов блискавка. 
Зорі радять долати житейські 

бар’єри так, щоб не порватися перед 
головним забігом року. Мрійте – і вас 
нагородять. 

Скорпіон (24.10 – 22.11)
Людмила Денисенко 
16 листопада 1979 р.
Директор Луцького зоопарку
Імовірне поповнення 
вашого скарбу чужоземними 
хвостатими красенями. 
Подбайте про теплий прийом 

та дотепні клички. Задумаєтеся про питання 
природного відбору. 

Стрілець (23.11 – 21.12)
Олександр Пирожик 
9 грудня 1970 р.
Перший заступник голови 
Волиньради
Долучитеся до охолодження 
гарячих лобів, здатних 
пробити кордон здорового 

глузду та євроінтеграції. Зорі вважатимуть 
вас найкращим майстром націоналістичного 
компромісу. Будьте обачні.

Козоріг (22.12 – 20.01)
Сергій Григоренко 
2 січня 1979 р.
Екс-заступник мера Луцька
Найкращі часи настали для 
Козорогів, коли не треба 
тріскотіти про зраду й 
підступи ворогів. А просто 

насолоджуватися життям, вдивляючись 
у примарну далечінь виборів. Радітимете 
гороскопу веселого дембеля.

Водолій (21.01 – 19.02)
Микола Дендіберін 
7 лютого 1951р.
Депутат Луцькради
Екстравагантні витівки 
залишите на післявчора. 
Час ухопитися за пташку 
щастя, яка затріпотіла біля 

ваших вух після останніх буремних подій. 
Зорі радять підучитися менеджменту й 
призаплющити очі на витівки ворогів.  

Риби (20.02 – 20.03)
Віталій Заремба 
2 березня 1956 р.
Депутат Волиньради, 
бізнесмен
Що засієте – невідомо, чи 
зберете в клуню. Сонце 
вже не таке тепле, земля – 

родюча, а солярка – дешева. Ймовірність 
закинути під три чорти політику і хазяйство 
висока, насолодитися життям – низька. 

Чт ЧтПт ПтСб СбНд НдПн ПнВт ВтСр Ср
Овен
(21.03 – 20.04)

Терези
(24.09 – 23.10)

Телець
(21.04 – 21.05)

Скорпіон
(24.10 – 22.11)

Близнята
(22.05 – 21.06)

Стрілець
(23.11 – 21.12)

Рак
(22.06 – 23.07)

Козоріг
(22.12 – 20.01)

Лев
(24.07 – 23.08)

Водолій
(21.01 – 19.02)

Діва
(24.08 – 23.09)

Риби
(20.02 – 20.03)

ГОРОСКОП 6 – 12 квітня

Файно! Так-сяк! Все пропало! Дивись під ноги! Ширше кишені!

Ноги в руки!Апчхи! Цьомки-бомки! Амур вихідний! Твори-витворяй!
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Телефони для оголошень: 0332-78-22-06, 050-204-84-85

 Продам металеву сітку для огорожі, 
стовпці, хвіртку, ворота. Тел.: 066-233-86-51, 
095-206-74-97.

 Продам магазин у селі Гута-Камінська Камінь-
Каширського району. Тел. 097-969-15-91.

 Продаю глибинні помпи, міні-башти. Виконую 
роботи із пробивання свердловин, ремонту та 
обслуговування обладнання. Продам плівки 
тепличні чотирисезонні польського виробництва, 
ширина – 6 м, 8 м, 12 м; бочки пластмасові, 
харчові на 100-200 літрів, куби на 1000 літрів. 
Тел.: 050-670-90-75, 097-482-40-71.

 Продам комбайн для збирання гарбузів, а також 
ефективний засіб проти дротяника. Недорого. Ціна 
договірна. Тел. 098-461-20-57. 

 Продам Т-25, картоплекомбайни «Анна», 
«Болько», «Карлик», гноєрозкидач, прес, 
підбирач, картоплекопалку, одно- та дворядну 
сівалки, привезені з Польщі. Тел.: 066-299-23-28, 
097-116-35-35.

 Продам Volkswagen Passat B4 універсал 
білого кольору: двигун моноінжекторний 1.8, 
титанові диски, електропакет, гідро підсилювач, 
сигналізація, центральй замок. Рік 1996-й. 
Тел. 066-578-01-67 (Валерій). 

 Продам квартиру площею 60 кв. м у новобудові 
в Луцьку. П’ятий поверх дев’ятиповерхового 
будинку. Ціна 17500 доларів. Тел. 097-102-09-95.

 Продам недорого трактори Т-25, Т-40АМ, ЮМЗ-
6АКЛ у дуже доброму технічному стані, а також 
зернозбиральний комбайн Clas Compact 25 в 
Любешівському районі. Доставка безплатна. 
Тел.: 066-345-62-67, 098-640-62-33.

 Продам земельну ділянку під будівництво 
площею 0,12 га в селі Княгининок Луцького 
району на вулиці Зоряній, 7. Тел.: 095-488-80-30; 
098-987-20-14.

 Терміново продам комбайн Claas Consul, ширина 
жатки – 2,7 м, січкарня, кабіна, хороший стан. Ціна 
220 000 грн. Тел.: 098-806-70-70, 066-843-32-03.

 Продам землю під забудову. Село Заріччя, 
Володимир-Волинський район, вул. Озерна. 
20 соток, 5 хв до міста, неподалік парк 
Слов’янський. Ціна за домовленістю. Можливий 
обмін. Тел.: 096-695-78-85, 095-360-48-20 
(Вадим).

 Вікна, двері, водовідливи, підвіконня, жалюзі, 
рулонні штори, захисні ролети, москітні сітки. 
Адреса: м. Луцьк, вул. Набережна, 4. 
Тел.: 095-894-44-08, 097-623-56-69.

 Продам земельну ділянку під забудову площею 
0,25 га в селі Копачівка Рожищенського району. 
Ціна договірна. Тел. 093-577-59-62 (Сергій).

 Продам уживаний монітор LG flatron 
W1942S у робочому стані. Ціна 500 грн. 
Тел.: 066-342-23-22, 068-816-90-46.

 Продам цегляний будинок площею 
8х10 м з господарськими спорудами у селі Любче 
Рожищенського  району. Земельна ділянка 0,40 
га, повністю приватизована. Є газ, криниця. 
Можлива оплата частинами. Тел. 063-674-48-22.

 Куплю для власної колекції ордени, медалі, 
комплекти нагород колишнього Радянського 
Союзу, імперські, а також антикварні предмети. 
Гарантую анонімність та хорошу ціну. 
Тел.: 063-034-72-27, 098-308-88-47. 

 Шукаю роботу няні на повний робочий 
тиждень. Маю досвід роботи з дітьми від 
народження. Можу готувати їсти, доглядати за 
речами дитини. Усе погоджую та обговорюю з 
батьками. Маю педагогічні навички. Є позитивні 
рекомендації. Усі подробиці – телефоном. 
Зарплата за домовленістю. Тел. 095-210-90-33 
(Оксана).

 Бронювання місць на сезонну роботу в 
Польщі (збір полуниці з можливим  подальшим 
працевлаштуванням на малину та інші польові 
роботи). Початок роботи: кінець травня – 
початок червня. Житло надається. Часткове 
харчування. Привозимо запрошення, допоможемо 
з виготовленням візи. Детальна інформація – за 
тел. 097-908-64-46, Вікторія (є вайбер).

 Надаю інформаційні послуги: безплатна 
консультація, повний пакет документів на 
візу (запрошення, візова анкета, страховка, 
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бронювання готелю та інше). Звертайтеся: 
м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 37, 099-315-22-72, 
093-205-02-80 (Оксана Володимирівна), 
067-914-15-78 (Альона); м. Луцьк, вул. 
Ковельська, 1, 095-925-23-92, 096-598-11-52 
(Оксана), 066-147-12-96 (Іванна).

 Мурую каміни, печі, барбекю, коптильні, 
оздоблення, вкладаю дерев’яну підлогу, обшиваю 
вагонкою. Луцьк, Волинська, Рівненська обл. 
Тел.: 050-337-84-55, 067-265-64-58.

 Щебінь, відсів, пісок, камінь бутовий, камінь 
річковий, цегла (100,75, облицювальна, 
вогнетривка), блоки (газоблоки, блоки з 
відсіву та фундаментні), клей для блоків, 
цемент. Доставка, послуги маніпулятора та 
самоскида. Тел: 050-529-95-20; 096-429-69-75. 
Адреса: с. Гірка Полонка, вул. Луцька, 9.

 На харчове та кондитерське виробництво 
потрібні працівники (жінки) для роботи на 
устаткуванні, інженер-механік, прибиральниці 
й різноробочі, борошнорозважувач. 
Тел. 067-382-28-96 (з 10:00 до 17:00).
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Найкращий бальзам для волосся – рука дитини. 
Нехай вона його гладить, і волосся блищатиме. Одрі Хепберн
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погляд у минуле ПЕРШІ ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ СУЧАСНОСТІ
6 квітня – Артем, Захар, Данило, 
Костянтин, Тимофій, Ольга, 
Олександр, Георгій

7 квітня – Тихон, Алла, Ганна, 
Василь, Гаврило, Лариса, Федір, 
Віктор, Опанас, Ірина, Варвара, 
Андрій, Володимир, Йосип, Леонід, 
Михайло, Петро

8 квітня – Іван, Феодосій, Микола, 
Кузьма, Клим, Лазар, Мойсей, 
Клемент, Олексій

9 квітня – Марта, Панас 

10 квітня – 
Іларіон, Іона, 
Степан, Євген, Тарас

11 квітня – Остап, 
Іван, Кирило, Марк, 
Сергій, Севастіан, 
Анна

12 квітня – Зосима, 
Софрон, Марія, Макар, 
Юліан, Прокіп, Степан

6 квітня – Артем, Захар, Данило, –
Костянтин Тимофій Ольга

іменинники тижня

Засновник – ПП «Волинські новини»
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року 
Головний редактор – Альона Трохимчук
Адреса: 43021, м. Луцьк,  
вул. Винниченка, 26, офіс 312 
Контакти редакції: (0332) 788-005, 
(066) 342-23-22, (068) 816-90-46, 
gazeta.volynnews@gmail.com
Відділ реклами: (0332) 78-22-06,  
(095) 590-69-54, (068) 293-96-71, (063) 481-82-44
vn_reklama@outlook.com
Передплатний індекс: 98008
Відповідальність за зміст публікацій 
та достовірність фактів несуть автори 
та рекламодавці
Редакція залишає за собою право 
літературного редагування матеріалів
Публікації із позначкою * друкуються 
на правах реклами
Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, 
вул. Свободи, 5. Обсяг – 6 друк. арк. 
Наклад – 35 000 прим. Замовлення: 24261.
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ПРАВИЛА
Відгадайте слово, закодоване у 
сканворді. Надсилайте відповіді 
поштою або на елект ронну скриньку 
до 12 квітня включно. Не забувайте 
вказувати контактний телефон.  Редакція 
обере переможця шляхом жеребкування. 
Приз* цього номера – комплект банних 
рушників Backberg (4 шт).
«Волинські Новини» щотижня влаштову-
ють призові конкурси для своїх читачів. 
Призи вартісні та щоразу різні. 
Далі – цікавіше. 

�
ВИГРАШНЕ СЛОВО

Прізвище _________________________________________

Ім’я _________________________________________________

Адреса ____________________________________________

_______________________________________________________

Телефон __________________________________________

р, ,

Панас 

ас

,
к,

ма, 
акар, 
пан

* Під отриманням подарунка розуміється придбання його за 1 грн. 
Умовою отримання подарунка є пред’явлення паспорта та іденти-
фікаційного номера, а також надання копій цих документів.

шахова задача

Відповідь 
на задачу 
з попереднього 
номера 
1. Тa6 Кg4 
2. Сg3#

1 місяць –  13,7513,75 грн

3 місяці –  41,2541,25 грн

6 місяців – 82,5082,50 грн

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТАТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА
ТИЖНЕВИКА ТИЖНЕВИКА 
«ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ» 

98008Передплатний індекс

Завдання. Хід білими. Мат у три ходи.

судоку

   Ігрове поле складається з квадрата розмі-
ром 9х9, розділеного на менші квадрати (їх 
ще називають «регіони») зі стороною 3х3 
клітинки. Таким чином, усе поле налічує 81 
клітинку. У деяких із них вже на початку гри 
розташовані числа (від 1 до 9). Мета голово-
ломки – заповнити вільні клітинки цифрами 
від 1 до 9 так, щоб у кожному рядку, в кожному 
стовпці і в кожному малому квадраті 3х3 кожна 
цифра траплялася лише один раз. Правильна 
головоломка має тільки один розв’язок.

slavyanskaya-kultura.ru
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Домалюйте та розфарбуйте слоника.

Стадіон в Афінах, де відбулося більшість 
легкоатлетичних змагань, 1896 рік

Знайдіть 8 відмінностей.

6 квітня 1896 року в Афінах почалися 
Олімпійські ігри – традиційні для античної 

Греції змагання, що їх за півтори тисячі років 
перед тим заборонив римський імператор 
Теодосій I. Відродилися вони завдяки 
ініціативі барона П’єра де Кубертена. 

У 1892 році він висунув ідею про відродження міжна-
родних змагань, які мали б відбуватися щочотири роки. На 
міжнародній спортивній конференції в Парижі 1894 року 
цю пропозицію одноголосно підтримали 79 делегатів від 
9 країн. Було створено Міжнародний олімпійський комі-
тет (МОК) і ухвалено рішення провести перші Ігри 1896 
року в Афінах, столиці Греції.

Перші Олімпійські ігри сучасності за участю спортсме-
нів з 13 країн відкрив грецький король Георгій I у присут-
ності 60 тисяч глядачів. У них брало участь 280 спортсменів 
із 13 країн, які змагалися за першість у 43 категоріях з таких 
видів спорту, як легка атлетика, плавання, гімнастика, ве-
лосипедні перегони, боротьба, важка атлетика, фехтуван-
ня, стрільба, теніс і марафонський біг, у якому переміг грек 
Спиридон Луїс. Жінки в перших Іграх участі не брали.

Того ж року П’єр де Кубертен став президентом МОК 
і доклав чимало зусиль для популяризації олімпійського 
руху. 



Талан – для дурнів. Це останнє, на що вони можуть розраховувати. Стівен Кінг
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імміграція

зіркові апартаменти

курйоз 

круїз 

добра справа 

Дев’ять пасажирів 
матимуть змогу 

спуститися на дно океану 
та побачити на власні очі 
«Титанік». Як розповідає Sky 
News, кожен турист має за це 
заплатити 86 тисяч фунтів 
стерлінгів. 

Круїз відбудеться у травні 
наступного року. Спочатку гелі-
коптер доправить пасажирів до 
опорної яхти на узбережжі Нью-
фаундленда в Канаді, де вони 
проведуть перші два дні та ви-

вчатимуть «Титанік» за допомогою 
запрошених дослідників, вчених і 
експедиції екіпажу.

Разом із туристами екіпаж 
спланує занурення, пасажирів на-
вчать управляти гідролокатором і 
використовувати підводну систе-
му навігації.

Тільки після цього, на третій 
день, туристів спустять на підвод-
ному човні на дно Атлантичного 
океану, на 4000 м, щоб вони мали 
змогу піднятися на борт знамени-
того лайнера.

будьте здорові 

наукове відкриття

УЧЕНІ РОЗПОВІЛИ, ЯК 
ҐАДЖЕТИ ВПЛИВАЮТЬ НА ЗІР

УКРАЇНЦІ ТА РОСІЯНИ НЕ «БРАТИ»

Синдром комп’ютерного 
бачення або цифрова 

перенапруга очей – так 
офтальмологи називають 
неприємне відчуття 
важкості в голові та втоми 
в очах, що виникає після 
тривалого перебування 
перед екраном 
комп’ютера, планшета чи 
смартфона.

Погане освітлення в приміщен-
ні, яскраве світло від екрана та не-
правильна поза при сидінні лише 
погіршують цей стан, пише The 
Huffi  ngton Post.

Учені з Університету Айови ка-
жуть, що відбувається і пересихан-
ня очей, адже людина кліпає на 66% 
менше, коли дивиться на екран.

Однак, за словами Мелані Шмітт, 
ад’юнкт-професора офтальмоло-

гії з Вісконсинського університету, 
екрани ґаджетів не завжди можуть 
погіршити зір. Випадки коротко-
зорості почастішали, але вчені не 
можуть стверджувати, що це саме 
через ґаджети. Адже є й інші факто-
ри: генетична схильність, недостат-
нє перебування на свіжому повітрі 

та навіть добовий біоритм. 
Іспанські дослідники нещодав-

но з’ясували, що світлодіодні лам-
пи, які використовуються в екранах, 
здатні пошкоджувати сітківку ока. 
Проте поки експерименти прово-
дили лише на щурах, і знадоблять-
ся дослідження, аби перевірити, чи 
мають світлодіодні лампи негатив-
ний вплив на людські очі.

Поки ж наука шукатиме відпо-
віді на всі ці питання, не зайве буде 
таки поберегти очі.

Запобігти розвитку синдрому 
комп’ютерного бачення найкра-
ще допомагає так зване правило 
20/20/20. Це коли кожні 20 хвилин 
ми відводимо очі від екрана та 
впродовж 20 секунд дивимося на 
предмет, розташований на відстані 
шести метрів від нас. 

Уперше відтворену 
«Центром 
дослідження і 

відродження Волині» 
колекцію українського 
автентичного одягу 
кінця XIX – початку XX 
століття презентували 
на «Староволинських 
вечорницях» у Рівному. На 
заході було представлено 
25 реконструйованих 
костюмів із усієї Волині.

Автор колекції – дослідник з 
Радивилівщини, голова ГО «Центр 

дослідження і відродження Воли-
ні», засновник майстерні «Легенди 
Волині» Володимир Дзьобак. 

«Кожен костюм – унікальний 
у своєму роді. Бо то результат ба-
гаторічної копіткої роботи. Часто-
густо – це виснажливі пошуки 
окремих елементів строю у різних 
куточках районів історичної Волині. 
Щоб скомпонувати повні костюми 
й довершені образи, за ці роки нам 
довелося побувати в десятках музе-
їв, приватних колекціонерів, у окре-
мих людей – власників певного ар-
тефакту», – повідомив Володимир. 

Інтернет підкорило відео, в 
якому маленька дівчинка під час 
аудієнції у Папи Римського Фран-
циска зняла з голови священно-
служителя шапочку – папський 
пілеолус. Однак понтифік зовсім 
не розсердився, а лише засміявся 
й забрав головний убір назад, по-

відомляє The Telegraph. 
Хрещений батько дівчинки 

проживає у Ватикані, тож вирі-
шив узяти її з собою на аудієнцію 
до Папи Римського. Однак під час 
благословення похресниця обій-
няла понтифіка і зняла з його голо-
ви шапочку. 

Програма диверсифікаційних 
віз у США (відома як 

«зелена картка») залучила 
понад 156 мільйонів 
претендентів з усього світу 
за останнє десятиліття, 
незважаючи на те, що лише 
мала частина заявників у 
підсумку отримала через неї 
візи, повідомляє дослідницький 
центр Pew.

Протягом періоду реєстрації 
на 2017 рік близько 19 мільйонів 
людей подали заявки на участь у 
візовій лотереї. Це удвічі більше 
порівняно з 2007 роком, коли їхня 
кількість сягала дев’яти мільйонів. 
За даними Pew, у 2015 році близь-
ко 12% з 14,4 мільйонів людей, які 
подали заявки на участь у лотереї, 

складали громадяни Гани (1,7 млн). 
Ще близько 1,4 мільйона кандида-
тів були з Узбекистану. Третє місце 
посіла Україна з близько 1,3 міль-
йона претендентів.

За кількістю переможців Укра-
їна також увійшла в топ-десятку 
й опинилася на восьмій позиції. 
У 2016 році українці отримали 
1762 диверсифікаційні візи («зе-
лені картки»). Україну випередили 
Єгипет, Демократична Республіка 
Конго, Іран, Узбекистан, Ефіопія і 
Судан. Лідером виявився Непал 
(3210 віз). 

Лотерею диверсифікаційних віз 
було розроблено, щоб урізноманіт-
нити потік іммігрантів у США з країн 
із нижчим рівнем імміграції.

У Нью-Йорку на аукціоні 
за 2,14 млн доларів було 

продано будинок президента 
США Дональда Трампа, в 
якому він провів дитинство, 
повідомляє Politico. 

Дім побудував батько Дональ-
да Фред Трамп у 1940 році. Буди-
нок площею 185 квадратних метрів 
розташовано у Квінсі. Імені нового 
власника не розголошують. 

Зазначимо, продавець отри-
мав 50% прибутку від продажу бу-
динку Трампа, оскільки купив цю 
нерухомість за 1,39 млн доларів 
у компанії Jamaica Estates ще до 
інавгурації президента.

Група міжнародних 
учених та експертів у 

галузі генетики провела 
в лабораторії Німеччини 
масштабне генетичне 
дослідження ДНК 
жителів усієї України. 
Його результати свідчать 
про значні відмінності 
українців від росіян.

За результатами дослідження 
ДНК-проб українців було виділено 
основний пріоритетний напрямок 
історичного розвитку українського 
етносу (нації), повідомляє «Україна 
молода».

Концентрацію гаплогрупи хро-
мосом, яку вчені ідентифікують як 
успадковану від оріїв, виявлено у 
53% досліджених українців (цей ген 
є і в інших народів Європи, але його 

показник низький).
У той час, коли на-

родність оріїв проживала 
на території теперішньої 
України, середньорічна 
температура різко впала на 
багато градусів, що призве-
ло до суворого похолодан-
ня і серйозно позначилося 
на людській популяції.

У результаті вижили 
тільки люди, які володіли 
геном «молочної толерант-
ності», тобто здатні пити й 
перетравлювати молоко. 
Більшість дорослих людей 
не може вживати молоко, 
наприклад, такими є афри-
канці та азійці.

Генетики дійшли висновку, що 
в Європі було два місця, де люди 

могли сховатися від холоду: 
Україна та Іберійський пів-
острів. Територія нинішньої 

Росії в той час була вкрита 
льодом і людського життя 

на ній не було. Результати до-
сліджень дали науковцям під-

стави зробити висновок, що 
українці є прабатьками єв-
ропейців, а територія сучас-

ної України – колискою білої 
раси нинішньої цивілізації. У 

росіян же показник гаплогруп 
хромосом, успадкованих від 

оріїв і трипільців, порівняно 
з українцями, дуже малий. 

«Це свідчить про те, що 
українці та росіяни – різні 

етноси і не є генетично «рідними» – 
«братніми народами», – мовиться в 
дослідженні вчених.

ВІДТВОРИЛИ АВТЕНТИЧНИЙ 
ВОЛИНСЬКИЙ ОДЯГ
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УКРАЇНА – СЕРЕД ЛІДЕРІВ 
ЗАЯВОК НА «ЗЕЛЕНУ КАРТКУ»

ДВА МІЛЬЙОНИ ДОЛАРІВ – 
ЗА БУДИНОК ТРАМПА

У ПАПИ ПОЦУПИЛИ ШАПОЧКУ 

«ТИТАНІК» МОЖНА ПОБАЧИТИ 
ЗА 86 ТИСЯЧ ФУНТІВ СТЕРЛІНГІВ

«Титанік» затонув після зіткнення з айсбергом 15 квітня 1912 
року під час свого першого рейсу з Саутгемптона до Нью-Йорка

Під час виборчої кампанії Трамп 
заявляв, що хоче придбати дім, 
у якому минуло його дитинство

Вчені радять давати очам 
20-хвилинну перерву

Одяг демонстрували рівненські 
акторки та співачки

Колекцію одягу відтворено до найменших 
дрібниць з оригінальних зразків минулих століть
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